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ĮŽANGA
Džiugi žinia, kad Lietuvos ekonomika pandemijos poveikį atlaikė
beveik geriausiai tarp ES šalių.

Pasaulio ekonomika 2020 m. susitraukė daugiausiai nuo Antrojo pasaulinio karo. Bendras pasaulio
ekonomikos susitraukimas siekė 4,2 proc., o euro
zonos ekonomika dėl pandemijos susitraukė 7,5
proc. Džiugi žinia, kad Lietuvos ekonomika pandemijos poveikį atlaikė beveik geriausiai tarp ES šalių.
Lietuvos BVP kritimas siekė tik 0,8 proc., o geriau
tarp Europos Sąjungos valstybių pasirodė tik Airija,
kuri dėl puikių farmacijos pramonės rezultatų sugebėjo išlaikyti 3,4 proc. augimą.
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Pandemijos poveikis visai Lietuvos ekonomikai,
įskaitant ir pramonę, buvo asimetriškas. Dalis Lietuvos įmonių sugebėjo netgi pasinaudoti pandemijos
sukurtomis galimybėmis, todėl, pavyzdžiui, kompiuterių, elektronikos ir optinių gaminių gamyba išaugo net 19 proc., farmacijos pramonė – 13 proc. Tuo
tarpu drabužių pramonė dėl pandemijos susitraukė 18 proc., mašinų ir įrenginių remontas – 10 proc.
Šios pramonės šakos nuo pandemijos nukentėjo
daugiau, nes pandemijos metu dėl pasikeitusių gyventojų vartojimo poreikių ženkliai krito šių produktų paklausa visame pasaulyje.
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Didžiąją Lietuvos pramonės dalį sudaro maisto gamyba, chemijos ir baldų pramonė – visos šios pramonės šakos 2020 m. augo, todėl bendrai Lietuvos
pramonė, be naftos produktų, taip pat išaugo apie
1,3 proc., lyginant su 2019 m.
Viena iš pagrindinių priežasčių lėmusių mažą Lietuvos BVP susitraukimą buvo beveik neutralus užsienio prekybos balansas. Lietuvoje užsienio prekybos
balansas, t. y. skirtumas tarp eksporto ir importo,
nuo tokios statistikos rinkimo pradžios niekada nebuvo teigiamas, tačiau 2020. m. jis buvo tik -350 mln.
Eur. Palyginimui, 2019 m. - -2,3 mlrd. Eur. Pandemijos metu Lietuvos pramonės įmonės, kurių produkcija sudaro apie 64 proc. viso Lietuvos eksporto, išlaikė
panašias eksporto apimtis kaip ir 2019 m., tuo tarpu
dėl pandemijos sukeltų antrinių gyventojų ir įmonių
vartojimo efektų importas susitraukė net 9,4 proc.,
todėl bendras užsienio prekybos balansas tapo beveik neutralus. Bendras Lietuvos eksportas 2020 m.
susitraukė tik 3,4 proc., lyginant su 2019 m.
Papildoma 2020 m. egzistavusi rizika Lietuvos eksportui buvo Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES
be prekybos sutarties. Egzistuojant dideliam neapibrėžtumui Lietuvos įmonės stengėsi dalį prekių iš
anksto eksportuoti į sandėlius Jungtinėje Karalystėje, siekiant sumažinti kaštus, jeigu tokia sutartis nebūtų pasirašyta. Šio proceso išdava – nepaisant pandemijos, Lietuvos eksportas į Jungtinę Karalystę augo
5,3 proc. Tikėtasi, kad sukaupus reikšmingas atsargas 2021 m. eksportas į Jungtinę Karalystę smuks, tačiau pirminiai 2021 m. eksporto duomenys rodo, kad
įsigaliojus šiai sutarčiai eksporto apimtys į Jungtinę

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

Karalystę nesumažėjo, o tuo tarpu importas, didžiąja dalimi dėl papildomų barjerų ir kaštų vartotojams,
smuko net 74 proc., todėl tikimasi dar geresnių prekybos balanso rezultatų 2021 m.
Neigiamas pandemijos poveikis Lietuvos darbo rinkai buvo žymiai didesnis nei bendrai visai ES darbo
rinkai. Lietuvoje nedarbo lygis iki pandemijos buvo
apie 6 proc., o metų pabaigoje siekė 10,1 proc. ir viršijo ES vidurkį (7,5 proc.). Didžiausias pandemijos
neigiamas poveikis buvo juntamas sektoriuose, kuriuose dažniau dirba jaunimas (maitinimo įstaigos,
viešbučiai). Iki pandemijos jaunimo nedarbo lygis
siekė apie 10 proc., o metų pabaigoje išaugo net iki
26,9 proc.
Paradoksalu, tačiau laisvų darbo vietų skaičius
2020 m. augo, pirmiausia dėl to, kad pandemija
turėjo asimetrišką poveikį ekonomikai, t. y., labiau
palietė paslaugų ir prekybos sektorius, mažiau –
gamybos sektorių. Naujos darbo vietos buvo registruojamos gamybos ir transporto srityse, o asmenys
darbo neteko paslaugų ir prekybos srityse. Todėl,
nepaisant pandemijos, Lietuvoje darbo užmokestis augo 9,6 proc. ir tai buvo sparčiausias augimas
tarp ES šalių. Šiuo metu pastebimas didelis darbo
rinkos disbalansas – šių metų balandį šalyje registruota 259,8 tūkst. darbo neturinčių asmenų, o šių
metų kovą įregistruota 31,2 tūkst. laisvų darbo vietų.
Yra būtina kuo skubiau imtis priemonių, kad aukštas
nedarbo lygis netaptų ilgalaikiu struktūriniu nedarbu. Nerimą kelia tai, kad pastarasis rodiklis vis auga
– šiemet ilgalaikių bedarbių beveik 68 tūkst. daugiau
nei pernai.

Vyraujant dideliam neapibrėžtumui dauguma
įmonių atidėjo arba mažino savo investicijas, todėl
2020 m. bendra investicijų suma sumažėjo 19 proc.,
lyginant su 2019 m. Per pastaruosius 10 m. vidutinis
„į rankas“ gaunamas atlyginimas padidėjo 101 proc.,
o analogišku laikotarpiu darbo našumas tik 29 proc.,
todėl Lietuvos įmonių konkurencingumas mažėjo.
Lietuvoje skirtumas tarp šių tendencijų yra 72 proc.
ir tai vienas blogiausių rezultatų ES. Sparčiai augantis
darbo užmokestis ir dėl sumenkusių investicijų lėčiau
augantis darbo našumas ilguoju laikotarpiu bus
vienas didžiausių Lietuvos gamybos įmonių augimo
apribojimų.
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Konkurencingumo pokytis 2010-2020 m.
(skirtumas tarp darbo produktyvumo ir vidutinių pajamų pokyčių 2010-2020 m.)

Siekiant išvengti šių „vidutinių pajamų spąstų“ reikalingos investicijos, kurios didintų gamybos įmonių
našumą ir konkurencingumą. Lietuvos ekonomikai reikalinga pramonės transformacija, tai esminiai
sprendimai, kurių reikia nedelsiant yra: mokesčių reforma, užtikrinanti tvarų ekonomikos augimą; pramonės transformacijos link žaliosios ir žiedinės eko-
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nomikos reforma; investicijos regionuose į verslo
transformaciją ir naujų darbo vietų kūrimą; paskatos
įmones investuoti į modernesnes gamybos technologijas (0 proc. pelno mokesčio tarifas reinvestuojamam pelnui), kurios turi įsigalioti jau 2022 m. pradžioje.
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2. LPK STATUS QUO

51

šakinė
asociacija

> 4000
įmonių

2020 M. PRIIMTI NAUJI NARIAI:
•

Tarptautinis transporto ir logistikos aljansas

•

Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA)

•

Biodegalų asociacija

•

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos
konfederacija

5

regioninės
asociacijos

25

neasocijuoti
nariai

LPK priklauso ne tik dauguma
Lietuvos gamybos įmonių, bet ir
moksliniai tiriamieji institutai,
mokymo įstaigos.
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3. LPK VALDYMAS
Birželio mėnesį naujuoju LPK prezidentu tapusio
Vidmanto Janulevičiaus siūlymu prezidiumas patvirtino 11 viceprezidentų.
Naujaisiais organizacijos viceprezidentais
tapo:

Savo pradėtus darbus ir toliau tęs:
•

LINAVA prezidentas Romas Austinskas;

•

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas
Dalius Gedvilas;

•

Achemos generalinis direktorius Ramūnas
Miliauskas;

•

Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos prezidentas Mantas Gudas;

•

•

Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentas
Tomas Andrejauskas;

Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas Alvydas Stulpinas;

•

•

advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ vadovaujantysis partneris Rolandas Valiūnas;

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė;

•

Verslo Tarybos pirmininkas Arūnas Laurinaitis;

•

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos
konfederacijos prezidentas
Martynas Nagevičius.

•

LINPRA prezidiumo narys
Gintautas Kvietkauskas.

Buvo suformuota nauja LPK valdyba – prezidentas ir 10 viceprezidentų.

LPK, siekdama užtikrinti kryptingą veiklos planavimą, strateginių tikslų įgyvendinimą ir vieningos bei
LPK narių lūkesčius ir interesus atliepiančios politikos įgyvendinimą, 2020 m. spalio mėn. prezidiumo
posėdyje patvirtino naujas LPK strategines veiklos kryptis, kurios turėtų prisidėti prie sąlygų, reikalingų
verslo plėtrai ir konkurencingumo stiprinimui, gerinimo. To bus siekiama ypatingą dėmesį skiriant šių
strateginių krypčių įgyvendinimui:
Socialinio dialogo ir
partnerystės stiprinimas

1.

Prieigos prie kapitalo didinimas

2.

Europos struktūrinių fondų
lėšų pritraukimas įmonėms,
siekiančioms technologinio atsinaujinimo ir
aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimo

3.

Pramonė 4.0 platformos
įveiklinimas (skaitmeninimas)

LPK veiklos tarptautiškumo ir bendros veiklos su
užsienio partneriais-organizacijomis plėtra
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4.

5.

6.

Regioninės politikos aktualizavimas ir aktyvesnis
LPK įsitraukimas į regionų klausimų sprendimą

7.

Didinti įtaką, siekiant šalies ateitį lemiančių
valstybės sprendimų, kurie užtikrintų didesnį
konkurencingumą ir ekonomikos augimą

8.

Jaunojo verslo įtraukimas į konfederacijos veiklą

9.

Verslo ir juos atstovaujančių organizacijų
konsolidacija

10.

Visuomenės suvokimo, kad verslas yra ekonomikos, grindžiamos privačia nuosavybe ir ekonomine veikla, stuburas ir visos ekonomikos bei
piliečių gerovės garantas formavimas

11.

Tolygus ir subalansuotas pramonės
perorientavimas Žaliojo kurso link
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4. POSĖDŽIAI

6 PREZIDIUMO POSĖDŽIAI:

4 KONSULTACINIAI POSĖDŽIAI:

•

Su Europos Komisijos, Švietimo, mokslo ir sporto,
Aplinkos, Finansų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų
atstovais aptartas Lietuvos pasirengimas ir pasiruošimas dalyvauti ES 2021-2027 m. daugiametės finansinės programos priemonėse;

•

•

Vieningai priimta iniciatyva kviesti narius pervesti lėšas,
už kurias būtų perkamos apsaugos priemonės Lietuvos medikams dirbantiems su COVID-19 įtariamais
arba jau infekuotais žmonėmis;

Pristatytas atnaujintas pramonės skaitmeninimo kelrodis, aptartam kaip įmonėms
ruoštis naujiesiems pramonės 4.0 iššūkiams pandemijos kontekste, susiduriant
su žaliojo kurso, žiedinės ekonomikos atnešamais pokyčiais.

•

•

Aptarta naujo Lobistinės veiklos vykdymo įstatymo
problematika;

Aptarti nauji žalieji standartai, kas yra taksonomija (žalieji standartai) ir kaip tai paveiks Lietuvos pramonės kaštus ir prieigą
prie finansavimo.

•

•

Patvirtinti nauji organizacijos viceprezidentai ir priimti
sprendimai dėl naujų narių priėmimo;

Pristatymas apie pagalbos iniciatyvas Lietuvos pramonės įmonių skaitmeninei transformacijai.

•

Susitikimas su Seimo Ekonomikos ir finansų komiteto
pirmininku Kaziu Starkevičiumi, kuris pristatė komiteto
veiklos kryptis;

•

Pasitarimas dėl Pasienio CO2 korekcinio
mechanizmo statuso, grėsmių ir galimybių
Lietuvai.

•

Susitikimai su politinių partijų atstovais ir LPK pasiūlymų pristatymas.

1 STRATEGINIS POSĖDIS:
•

Peržiūrėta organizacijos strategija, atnaujintos gairės
ir veiklos kryptys
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5. KOMITETAI
Iki 2020 m. rugpjūčio mėn. LPK veikė
9 komitetai:

5. Energetikos (pirm. V. Janulevičius)

1. Eksporto ir užsienio ryšių komitetas
(pirm. A. Laurinaitis)

7. Socialinių-ekonominių reikalų ir darbo
(pirm. J. Guzavičius)

2. Verslo aplinkos (pirm. D. Gedvilas)

6. Regioninės politikos (pirm. A. Stulpinas)

3. Transporto ir logistikos (pirm. R. Austinskas)

8. Švietimo, mokslo ir inovacijų
(pirm. G. Kvietkauskas)

4. Aplinkosaugos (pirm. R. Miliauskas)

9. Sveikatos reikalų (pirm. V. Janulevičius)

Po naujo LPK viceprezidentų sąstato patvirtinimo, rugpjūčio mėn. viceprezidentams buvo pavesta vadovauti komitetams ir formuoti LPK veiklą.
LPK pradėjo veikti 10 komitetų:

1. ŠVIETIMO POLITIKOS
(PIRM. G. KVIETKAUSKAS)
•

2020 m. lapkričio 13 d. posėdžio metu suformuota
pozicija ir pateikti pasiūlymai dėl LRV programos
įgyvendinimo priemonių plano.

•

2020 m. gruodžio 4 d. aptarta Modulinių programų
ir profesinių standartų suderinamumas/lankstumas. Programų rengimo poreikio nustatymas/verslo poreikiai. Su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro, profesinio mokymo įstaigų, verslo
atstovais nagrinėti klausimai, susiję su modulinėmis profesinio mokymo programomis, ypatingai
ruošiantis kitiems metams, kuomet bus DNR plano
kvietimas modulinių programų rengimui.

4. UŽSIENIO PREKYBOS IR ES REIKALŲ
(PIRM. A. LAURINAITIS)
•

5. DARBO IR SOCIALINĖS POLITIKOS,
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMITETAS
(PIRM. D. GEDVILAS)
6. APLINKOSAUGOS IR ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KOMITETAS (PIRM. R. MILIAUSKAS)

2. TRANSPORTO, INFRASTRUKTŪROS IR
LOGISTIKOS KOMITETAS
(PIRM. R. AUSTINSKAS)
•

2020 m. spalio 2 d. nuspręstos ir patvirtintos komiteto veiklos gairės

•

2020 m. lapkričio 13 d. formuota pozicija dėl transporto ir logistikos sektoriaus

•

ekonominės situacijos COVID-19 pandemijos metu,
aptarti pasiūlymai LRV.

3. ENERGETIKOS IR KLIMATO KAITOS
KOMITETAS (PIRM. M. NAGEVIČIUS)
•

2020 m. spalio 1 d. vyko komiteto posėdis.
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2020 m. spalio 21 d. organizuotas jungtinis Užsienio prekybos ir ES reikalų bei Energetikos ir klimato
kaitos komitetų posėdis – diskusija. Temos diskusijai: Carbon border adjustment mechanism (CBA)
priemonė ir lūkesčiai, atitikimas PPO taisyklėms,
pagrindiniai elementai, susiderinamumas su ES
ETS sistema.

•

2020 m. lapkričio 3 d. vyko bendra LPK Aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos bei Energetikos ir
klimato kaitos komitetų diskusija, kurios metu suformuota pozicija Europos Komisijai dėl biomasės
energetikos klausimo.

•

2020 m. gruodžio 17 d. vyko komiteto posėdis,
kuriame dalyvavo svečiai iš Aplinkos ministerijos,
aptarti Aplinkos ministerijos nustatyti minimalūs
reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant,
vežant palaidas kietąsias birias medžiagas bei kriterijai, pagal kuriuos pažeidimai aplinkos apsaugos
srityje priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo pakeitimai
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7. KORPORATYVINIŲ REIKALŲ IR TEISĖS
(PIRM. R. VALIŪNAS)
8. EKONOMIKOS IR VERSLO APLINKOS
(PIRM. M. GUDAS)

10. INOVACIJŲ, MOKSLINIŲ TYRIMŲ
TECHNOLOGIJŲ
(PIRM. T. ANDREJAUSKAS)
•

2020 m. gruodžio 9 d. vyko komiteto posėdis.

9. REGIONINĖS POLITIKOS
(PIRM. A. STULPINAS)
•

Spalio 27 d. vyko posėdis, kurio metu sutarta dėl
komiteto veiklos gairių ir krypčių.

•

Gruodžio 21 d. vyko posėdis, kurio metu aptartas
socialinių ekonominių partnerių vaidmuo regioninės politikos procese. Pranešėja – Rasa Tamulevičiūtė, LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė.
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6. DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS,
KURIOSE DALYVAUJA LPK ATSTOVAI:
VYRIAUSYBĖS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ
MINISTERIJOS
TEISINGUMO
MINISTERIJOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS
VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS
APLINKOS
MINISTERIJOS
SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS
FINANSŲ
MINISTERIJOS
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ
INSPEKCIJOS
SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJOS
ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJOS
UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJOS
VILNIAUS MIESTO
SAVIVALDYBĖS

9
29
1

1

15
9

1
2

14
2
8
2
2
9
6
1

LR NUOLATINĖS ATSTOVYBĖS PRIE
JUNGTINIŲ TAUTŲ BIURO IR KITŲ
TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ

1
2

LIETUVOS STATISTIKOS
DEPARTAMENTO
ENERGETIKOS
MINISTERIJOS
LR SEIMO
KVALIFIKACIJŲ KĖLIMO IR
PROFESINIO MOKYMO CENTRO
DELEGUOTI ATSTOVAI Į DARBO
GINČŲ KOMISIJAS

1
2
10

STUDIJŲ KOKYBĖS IR
VERTINIMO CENTRO
VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ
APSAUGOS TARNYBOS
REGIONŲ VEIKLOS TARYBŲ

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU LPK DALYVAVO:

17
2
4

TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ

DARBO SANTYKIŲ KOMISIJOS
POSĖDŽIAI
TRIŠALĖS TARYBOS PRIE UŽIMTUMO TARNYBOS POSĖDŽIAI
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Pasiūlymai Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo projektui.

Siūlyta suteikti galimybę pirmumo tvarka keltis per Kuršių marias vietinio tarptautinio reguliaraus susisiekimo ir užsakomųjų
reisų vairuotojams.

Dalinai atsižvelgta: numatyta
pirmenybė tolimojo ir vietinio
susisiekimo autobusams. Neatsižvelgta į pasiūlymą dėl pirmumo
teisės tarptautiniams ir užsakomųjų reisų autobusams.

Pasiūlymai Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių
transporto maršrutais išdavimo
taisyklių pakeitimo projektui.

Prašyta kompleksiškai įvertinti
keleivių vežimo rinką ir su ja susijusiu tiek esamų, tiek naujų rinkos dalyvių atžvilgiu. Siūlyta, jog
Leidimų vežti keleivius tolimojo
reguliaraus susisiekimo keliu
transporto maršrutais išdavimo
taisykles įsigaliotų nuo Lietuvos
transporto saugos administracijos ir tolimojo susisiekimo vežėjų
sudarytų sutarčių pasibaigimo
dienos, t. y., iki 2023 balandžio
1 d.

Procese: Susisiekimo ministerija
pasiūlymams pritaria, tačiau viskas priklauso nuo Konkurencijos
tarybos.

Pasiūlymai Lietuvos Respublikos
transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo projektui.

Prašoma patikslinti įsigaliojimo
laiką, kokie dokumentai suteikia
lengvatą, kad lengvatos dokumente būtų nurodyta lengvatos
dydis: 80 proc. ar 50 proc.

Procese: klausimas atviras, LPK jį
toliau kelia.

Pasiūlymai nuostolių kompensavimo tvarkos aprašui

Siūlyta, kad Apraše esančios
nuostatos ir kriterijai turi būti
objektyvūs ir kaip įmanoma aiškiau išdėstyti bei aprašyti; suteikti
pereinamąjį laikotarpį, kurio metu
keleivių vežimo paslaugas teikiantys subjektai galėtų prisitaikyti

Neatsižvelgta
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ir teisingai vadovautis naujo Aprašo reikalavimais; numatyti galimybę kompensuoti nuostolius ne tik
vietinio, bet ir tarptautinio susisiekimo geležinkelių maršrutuose; skaičiuojant kompensavimo
kriterijų būtų vertinamos ne tik
aukštosios mokyklos, bet ir ikimokyklinio, mokyklinio (pradinio,
pagrindinio, vidurinio) ugdymo
įstaigos, profesinės mokyklos ar
kitos, privačius kursus organizuojančios mokymo įstaigos.
Pasiūlymai Leidimų vežti keleivius
kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių projektui.

Pasiūlyta įvertinti, kaip šis teisės
aktas paveiks keleivius, vežėjus
ir savivaldybių reguliavimo sferoje esantį vietinį (priemiestinį)
susisiekimą, kaip didės regionų
atskirtis, koks poveikis bus socialinei aplinkai, konkurencijai. Taip
pat prašyta papildomai pristatyti
siūlomo naujo teisinio reguliavimo poreikį ir tikslus, galimas alternatyvas.

Atsižvelgta

Pasiūlymai dėl Patariamosios tarybos veiklos tęstinumo ir posėdžio
organizavimo.

Prašyta, jog būtų suorganizuotas
bendras Susisiekimo ministro
ir LKVA, LINAVA, LPK ir LSA atstovais aptarti šiuos klausimus:
1) Dėl tolimojo ir regioninio
(vietinio) susisiekimo pertvarkos;
2) Dėl paramos prieinamumo
tolimojo ir vietinio susisiekimo keleivių vežėjams Covid-19 padarinių švelninimui.

Susitikimas įvyko

Mobilumo paketo problematika –
kelti klausimai dėl:
1) kabotažo ir cross-trade
veiksmų;
2) reikalavimų grąžinti transporto priemones kas keturias
savaites;
3) reguliaraus savaitinio poilsio transporto priemonėse
uždraudimo ir nurodymo poilsiui skirti laiką saugiose ir tam
skirtose vietose;

Siūlyta, kad:
1. Kiekvienas regionas ir kiekviena valstybė narė turėtų galimybes įsitraukti ir aktyviai
dalyvauti vertės kūrimo procesuose, išvien stiprinant bendrijos konkurencingumą;
2. Europos Komisija turi įvertinti tą faktą, kad dėl Mobilumo
paketo įpareigojimo vilkikus
grąžinti namo vien periferijoje esančios ES valstybės

Procese: Mobilumo paketas priimtas ir dalinai galioja. LR vyriausybė apskundė Mobilumo paketo
sprendinius Europos Teisingumo
teismui. Europos Komisiją atlieka Mobilumo paketo sprendinių
vertinimą.
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4) kabotažo apribojimų;
5) trečios šalies problemos.

papildomai per metus išmes
didžiulius CO2 kiekius, kas
prieštarauja Žaliojo kurso
deklaruojamiems tikslas;
3. Kartu su Lenkijos ir Lietuvos
vežėjų asociacijomis organizuota virtuali konferencija
Briuselio korespondentams,
kurios metu aptarta COVID-19
ir naujų reglamentų poveikis
Europos transporto sektoriui.

Pasiūlymai Lietuvos Respublikos
ANK 455 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektui, kuris numato
neproporcingai didelės baudas
už nusižengimus kelių transporte.

Siūlyta atsižvelgti į proporcingumo principo taikymą taip, kad
vieno vairuotojo kriterijus būtų
pakeistas diferencijavimo sistemos įvedimu, atsižvelgiant į
įmonės dydį.

REZULTATAS

Neatsižvelgta
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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. Buvo nuspręsta
pastatyti 34 tiekimo trikdžių analizatorius visoje Lietuvoje, taip pat
LEZ‘uose, ir birželio 16 d. buvo organizuotas susitikimas, kuriame
buvo pristatytos identifikuotos
problemos bei jų sprendimo būdai
trumpalaikėje perspektyvoje. Jame
LPK atstovavo Gintaras Vilda.

ESO planuoja pristatyti studiją
„Elektros tinklų stebėsena“ 2021
m. birželį-liepą, atsižvelgiant į rezultatus bus sprendžiama tolimesnė eiga.

LR Energetikos ministerija planavo reikalauti iš lokalaus tinklo
savininkų elektros energijos persiuntimui gauti VERT skirstymo
licenciją.

LPK (kartu su Nacionaline elektros
tinklų valdytojų asociacija, prezidentas Valdas Albutavičius) teikė
pasiūlymus atsisakyti tokių planų
dėl perteklinių reikalavimų.

Pasiekta, kad LR Energetikos ministerija atsisakytų tokių planų.

Pastaruoju metu vėjo ir saulės energetikos stambiesiems (ne buitiniams) objektams vystyti ir statyti
vis daugiau dirbtinių kliūčių ir barjerų kelia Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos neigiamos pozicijos dėl vizualinės vėjo jėgainių,
kaip naujos inžinerinės infrastruktūros, atsiradimo kraštovaizdžio
elementuose. Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procedūros tampa vis
labiau neįveikiamu barjeru, o ne
tarpinstitucinio derinimo elementu, siekiant vystyti vėjo ir saulės
energetikos objektus.

LPK kreipėsi į ministerijas, Seimą
bei Vyriausybę ir Prezidentūrą,
prašydama įvertinti planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procedūrų ir taikomų
sąlygų apimtis bei realų poreikį, ir
siūlė maksimaliai optimizuoti šiuos institucinius perteklinius reikalavimus.

Vyksta dialogas su ministerijomis,
atsakingomis institucijomis bei
Seimo nariais.
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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 2020m. 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.

Atsižvelgta iš dalies, kita dalis procese

Svarstomame Atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo projekte pateikta 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.

Atsižvelgta

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

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

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
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dar nėra proporcingo dydžio naudojamai persiuntimo tinklo infrastruktūros daliai.

elektros energijos visuomeninės
kainos viršutines ribas 2021 metams, turėtų būti ir toliau didinami
persiuntimo tarifų skirtumai tarp
vidutinės įtampos ir žemosios
įtampos vartotojų.

frastruktūros 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.
Tačiau šiuo metu atliekamas patikimumo tyrimas tarp žemos ir
vidutinės įtampos. Pavasarį VERT
narys Renatas Pocius žadėjo
pristatyti rezultatus ir tada iš esmės spręsti sistemiškai diferencijavimo klausimus.
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Teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio
4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir
Kvapų kontrolės gyvenamosios
aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“.

Siūlymas į gyvenamosios aplinkos
oro sąvokos apibrėžimą neįtraukto oro, esančio patalpose; dėl kvapų sklaidos modeliavimo ir laboratorinių tyrimų

Atsižvelgta iš dalies

Teikti siūlymai aplinkos ministro
įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. liepos 15
d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo projektui
ir aplinkos ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo
Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo projektui.

Siūlyta atsižvelgti į kriterijus nustatant kvapų šaltinį, kvapų sklidimą aplinkos ore, siūlyta parengti metodines rekomendacijas
dėl stacionarių kvapų šaltinių
identifikavimo kriterijų ir kvapų
sklidimo modeliavimo tvarkos,
atsisakyti kvapų normavimo, o
tuo atveju, jei to nebūtų atsisakyta, nurodyti normatyvą ūkinės
veiklos vykdytojo teritorijai, atliekant matematinį modeliavimą,
numatant aiškias paklaidos ribas
dėl potencialių matavimų, kurie
paremti asmens fiziologiniu atsaku, netikslumų.

Atsižvelgta iš dalies

Dėl kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai aplinkos apsaugos srityje priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo.

Siūlyta tikslinti kriterijų, pagal
kuriuos pažeidimai aplinkos apsaugos srityje priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos
aprašo pakeitimo, inicijuoti pa-

Procese
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sitarimus su suinteresuotomis
grupėmis.
Teikti siūlymai ir pastabos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Minimalių reikalavimų
dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant kietąsias medžiagas
(toliau – Reikalavimai)“ projektui
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EBPO įgūdžių strategija (Proposals
to supplement the OECD Lithuanian skills strategy with relevant
information).

Teiktos pastabos trijuose etapuose, dalyvauta „gyvuose aptarimuose“.

Atsižvelgta

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Profesinio orientavimo
tvarkos aprašas.

Teikti pasiūlymai aprašo tobulinimui.

Procese

Pateikti siūlymai ŠMSM dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo (vertinant asmens įgytas I–V lygio kvalifikacijų
kompetencijas).

Pateikti pasiūlymai, kaip reikėtų
vertinti asmenų kompetencijas.

Iš dalies atsižvelgta

Pasiūlymai Ateities ekonomikos
DNR planui.

Teikti pasiūlymai, kurias sritis
turėtų atliepti Ateities ekonomikos DNR planas, jog jis turėtų
būti orientuojamas į skaitmeninę
transformaciją.

Neatsižvelgta

Pateikti komentarai Mokslo ir
studijų įstatymo projektui.

Pateikti pasiūlymai dėl ISCED 5
kompetencijų užskaitymo.

Procese
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Pasiūlymai Regioninės plėtros
įstatymo pakeitimo projektui.
Projekte buvo numatytos nuostatos, atimančios iš socialinių
partnerių galimybes tiesiogiai
dalyvauti regionų plėtros tarybų
veikloje.

Siūlyta nepritarti tokiam siūlymui
ir grąžinti įstatymo projektą tobulinimui, numatant socialinių partnerių dalyvavimą su sprendimo
priėmimo teise.
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Skaitmeninių inovacijų centrų steigimas Lietuvoje.

EIMIN pateiktos rekomendacijos ir
pastabos dėl Skaitmeninių inovacijų centras (Digital Innovation Hub
- DIH) priemonės.

Atsižvelgta
Priemonė paskelbta
LPK nariai suformavo:
3 konsorciumus;
2 gavo finansavimą.

Europos skaitmeninių inovacijų
centrų atranka Lietuvoje.

Parengtas ir EIMIN pateiktas dokumentas Europos SIC steigimo
Lietuvoje koncepcija Dokumento tikslas nustatyti priemones ir
prielaidas, kuriomis naudojantis iš
Lietuvoje veikiančių SIC, jų klasterių ir konsorciumų (tame tarpe su
mokslo institucijomis) būtų atrinkti (-as) tinkamiausi (-ias) kandidatai
(-as) tapti Europos skaitmeninių
inovacijų centrais (u).

Lietuvoje atrinkti trys ESIC konsorciumai.

Europos skaitmeninių inovacijų
centrų atranka Lietuvoje. LPK nutarė dalyvauti atrankoje.

Parengta dokumentacija pagrindžianti LPK kompetencijas, reikalingas sėkmingai dalyvauti atrankoje.

LIC-LPK konsorciumas nominuotas nuo Lietuvos kaip ESIC.

Research & Innovation Working
Group BE buvo svarstomas pasiūlymas EK padidinti Horizon Europe programos biudžetą. Ypatingai
programos Widening dalį.

Pasiūlyta, kad būtų atsižvelgta į
ES-13 šalių interesus ir sudarytos
galimybės dalyvauti.

Atsižvelgta. Biudžetas programos
Widening daliai padidintas.

Atotrūkis tarp technologinės pažangos ir įrodymais grįstos politikos formavimo riboja sėkmingą LT
pramonės skaitmeninę transformaciją bei perėjimą prie žiedinės
ekonomikos.

Parengtas pasiūlymas EIMIN ir
MITA dėl Pramonė 4.0 Pasaulio
ekonomikos forumo kompetencijų
centro koncepcijos. Prie pasiūlymo
rengimo prisidėjo LPK, KTU, LIC.

Neatsižvelgta. Nors po svarstymų Prezidentūroje, ŠMSM, URM
ir EIMIN buvo teigiama, kad puiki
idėja, tačiau pasirinkta Fintech, o
ne Pramonė 4.0 sritis.

LPK dalyvauja su vienu iš atrinktų
konsorciumų.
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Pramonė 4.0 Sandbox Lietuvoje koncepcija;
Tikslas – Sutelkti tarptautiniu ir nacionaliniu mastu pripažintus proaktyvius protus, politikos formuotojus,
pramonės lyderius ir kitus skirtingų
sričių ekspertus, gebančius spręsti su
Pramone 4.0 susijusius iššūkius bei
vystyti infrastruktūrinius pajėgumus
reikalingus efektyviai spręsti ketvirtosios pramonės revoliucijos keliamus
iššūkius;
Rengti įžvalgas, kelrodžius ir rekomendacijas įrodymais grįstai, įtraukios lyderystės politikai formuoti.
Pramonės transformacijai į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų
pramonę buvo numatyta Ekonomikos DNR plane paleisti priemonių
rinkinį. Siekta skatinti pramonės
transformaciją, įmonėms diegiant
modernias technologijas ir kurti
(keisti) didelę pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas ir skatinti pramonės transformaciją įsitraukiant į
tarptautines vertės kūrimo grandines ir tarptautinių rinkų plėtra.

EIMIN ir MITA parengta ir pateikta
„Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas
ir skatinant žiedinės ekonomikos
plėtrą, įskaitant Industry 4.0Lab“
ir „Pasaulio Ekonomikos Forumo
„Pramonės 4.0 centro“ (C4SIR) steigimas Lietuvoje“ aprašai.

Neatsižvelgta. Priemonės „Pramonės perorientavimas pereinant į žiedinę ekonomiką, transformuojant esamas ar kuriant
naujas aukštos ar aukštesnės
pridėtinės vertės darbo vietas“
siūlome nefinansuoti, kadangi
dėl ypač didelių prašomo finansavimo apimčių priemonė netinka RRF ir yra geriau finansuotina
per Europos Sąjungos investicijų
veiksmų programą.

Inovacijų skatinimo fondo įstatymas. Raštu kreiptasi į LRS Ekonomikos komitetą raginant po svarstymų pritarti Inovacijų skatinimo
fondo įstatymo ir Technologijų ir
inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 14
ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektams.

Parengtas raštas DĖL INOVACIJŲ
SKATINIMO FONDO ĮSTATYMO
IR TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ
ĮSTATYMO NR. XIII-1414 14 IR 21
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTŲ.

Atsižvelgta. Inovacijų skatinimo
fondo įstatymas priimtas.

Ruošiantis deryboms dėl 20212027 metų laikotarpio mokslo,
technologijų ir inovacijų sričių investavimo tendencijų ir išmoktų
pamokų žemėlapį, reikėjo padaryti
intervenciją palankią verslo inovatoriams ir pateikti pastabas bei pasiūlymus Investicijų į inovatyviosios
ir sumaniosios ekonomikos vystymą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir
išliekančių plėtros poreikių žemėlapiui.

Pateiktos LPK pastabos ir pasiūlymai Investicijų į inovatyviosios ir
sumaniosios ekonomikos vystymą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir
išliekančių plėtros poreikių žemėlapiui.

Atsižvelgta. Pakoreguota pagal
LPK pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
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EIMIN ir FINMIN ruošiantis deryboms su EK dėl prioriteto: 1. Pažangesnė Lietuva, reikėjo pasiekti, kad
būtų numatyta investicijos siekiui:
• Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas;
• Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda visuomenei, verslui ir valdžiai;
• Stiprinti MVĮ augimą ir konkurencingumą.

Pateiktos LPK pastabos dėl prioriteto:
1. Pažangesnė Lietuva

Atsižvelgta. Prioriteto – Pažangesnė Lietuva siekiai numatyti pagal
LPK pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Pateikti pastabas konsultacijoms
pateiktam Nacionalinės pažangos
programos (toliau – NPP) projektui

Pateikėme pastabas, Nacionalinės
pažangos programos projektui.

Atsižvelgta. Pagal pastabas, patikslintas Nacionalinės pažangos
programos projektas.

Papildomai teikti konsoliduoti LPK,
VšĮ Lietuvos inovacijų centras ir
asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ pasiūlymai

Atsižvelgta

Siekis pasinaudoti Horizon Europe
programos galimybėmis.

Investicijų komitetas pritarė ŠMSM
priemonei „Horizon Europe“ akceleravimo programa.

Atsižvelgta iš dalies

Incijuota plati ŠMSM, LMT, MITA
ir LPK diskusiją apie tai kokiomis
priemonėmis galėtume sustiprinti
Lietuvos pasirengimą dalyvauti ir
patį dalyvavimą Europos programose bei kaip tokiai veiklai sutelkti
Lietuvos NCP koordinatorius ir nepriklausomus arba verslo inovacijų
ekspertus

LPK siūlymus įvertino veiksmo plėtotojai MITA, schemos buvo detaliai aptartos su jais ir su ŠMSM vadovybe.
Papildyta informacija dėl tinklaveikos pasiūlytos tinkamos išlaidos,
joms buvo vadovybės pritarta:
atstovavimas (narystės/stojamieji
mokesčiai) ir komandiruotės. Deja,
DU idėja nebuvo palaikyta. Tokia
pozicija taikoma visiems tinklaveikoje norintiems dalyvauti, tiek MSI,
MVĮ bei asocijuotoms struktūroms.

Būtina pakeisti vienos iš MTEP veiklų, t. y.
technologijų viešojo valdymo srities eksperimentinės plėtros veiklos (EP) suvokimą
valstybėje. Nežiūrint į tai, kad buvo pradėta
vykdyti Inovacijų reforma, iki šiol valstybės
viešojoje politikoje išliko stereotipai, kad
EP veikla yra kažkokia „mažiau vertinga
mokslinės veiklos dalis“. Blogai tai, kad LMT
vertindama MSI veiklą EP veiklą priskiria
mokslinei veiklai, bet, kai reikia vertinti EP
veiklos rezultatus, juos vertina kaip labai
nereikšmingus, nes „tai - ne mokslas“, o tik
kažkokie mistiniai „taikomieji tyrimai“, „taikymas“ ir pan.

Siūlyta:
• MSI vykdomos MTEP veiklos
vertinimo reglamentą (šiame
labai ilgo lydraščio projekte –
visa EIMIN siūlymų esmė dėl EP
veiklos vertinimo technologijų
viešojo valdymo srityje)
• Kasmetinį tyrėjų vertinimo reglamentą
• Palyginamojo MSI ekspertinio
vertinimo reglamentą.

Neatsižvelgta
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Buvo teiktas LPK pasiūlymas
SADM Ministro įsakymui „Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo
ir viešo skelbimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“. Siūlyta atsisakyti
privačiame sektoriuje sudarytos
sutarties kopijos viešo skelbimo,
kadangi taip gali būti atskleista
konfidenciali informacija, kuri
gali būti laikoma darbdavio konkurenciniu pranašumu.

Siūlyta viešai neskelbti sutarties
kopijos.

Procese

LPK, kartu su kitomis darbdavių
organizacijomis, atsižvelgiant į
karantino situaciją (pirmosios
bangos metu) teikė pasiūlymus
dėl DK taikymo šešių mėn. laikotarpiui.

Siūlyta netaikyti neproporcingai
didelių netesybų už pavėluotą
atsiskaitymą su darbuotojais;
įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminą nustatyti 14 d.
nepriklausomai nuo darbuotojo darbo stažo; netaikyti 2 mėn.
išeitinės išmokos; leisti darbdaviui vienašališkai keisti darbo
sutartyje numatytas darbuotojo
darbo funkcijas; numatyti, kad
darbo dienos trukmė gali būti
12 val., o vidutinė darbo savaitės
trukmė gali būti 48 val.; mažinti
apribojimus terminuotų sutarčių
sudarymui; numatyti, kad suminis darbo laiko apskaitos laikotarpis gali būti 6 mėn.; numatyti
darbdavio teisę išleisti darbuotoją jau sukauptų kasmetinių atostogų be darbuotojo sutikimo;
netaikyti darbdaviui pareigos

Atsižvelgta iš dalies
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mokėti išeitinę išmoką tuo atveju, kai darbuotojas dėl prastovos
nutraukia darbo sutartį; prailginti
atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju terminą.
LPK, kartu su kitomis verslo organizacijomis teikė pasiūlymus LRS
Ekonomikos komitetui dėl socialinių iniciatyvų skatinimo.

Siūlyta pajamomis natūra nelaikyti gyventojo naudos, gautos asmeniui, susijusiam su
gyventoju darbo santykiais ar jų
esmę atitinkančiais santykiais,
apmokėjus maitinimo išlaidas,
(visiškai ar iš dalies) gyventojo patirtas transporto išlaidas,
skirtas gyventojui atvykti į darbo
vietą ir parvykti iš jos visų rūšių
transporto priemonėmis, ir
gyvenamojo ploto nuomos išlaidas. Tai daryti protingai susiejus
visų tokių pajamų sumą su darbuotojo apmokestinamu darbo
užmokesčiu (pvz., ne daugiau,
kaip x procentų nuo apskaičiuoto
metinio darbo užmokesčio).

Neatsižvelgta

LPK, kartu su kitomis darbdavių organizacijomis, kreipėsi į LR
Vyriausybę dėl Minimalios algos
klausimo.

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją šalyje, siūlyta nedidinti minimalios algos, nes tai gali sąlygoti
kai kurių verslų išlikimo klausimą.

Neatsižvelgta

LPK teikė pasiūlymą dėl Kvotos
užsieniečiams, atvykstantiems
dirbti į LR pagal profesiją, kuri
įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta LR, sąrašą.

Esmė - buvo siūlyta lengvinti
užsieniečių atvykimą, kad būtų
atliepti ekonomikos poreikiai;
atkreiptas dėmesys, kad į kvotų
išnaudojimą įtraukiant LR diplomatinių atstovybių ar konsulinių
įstaigų užsienyje išduotų nacionalinių vizų skaičių, yra iškreipiama
reali situacija (užsieniečiai dažnai
į Lietuvą net neatvyksta). Prašyta
atsižvelgti į darbuotojų natūralią
kaitą (atvykę darbuotojai šalyje
neišbūna labai ilgai, bet į kvotą
įtraukiamas).

Neatsižvelgta
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LR Farmacijos įstatymo Nr. X-709
2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr.
XI-2017 8 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas. Jame numatyta, kad nuo 2021 m. sausio 1 d.
įsigaliojantis reikalavimas, kad kiekvienoje šalies vaistinėje gyvai visą
darbo dieną turi būti vaistininkas
turėtų būti atidėtas iki 2023 m. liepos 01 d.

Kadangi tai ženkliai pablogintų regionų piliečiams gyvybiškai reikalingų
paslaugų teikimo galimybes, LPK teikė poziciją ir pasisakė LRS Sveikatos
reikalų komitete už tai, kad galimybė
vaistininkui dirbti nuotoliniu būdu
būtų palikta iki 2023 m. liepos 01 d.
ar ilgiau.

Atsižvelgta

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė Investicijų įstatymo
projektą, kuriuo siūlomas naujas
reguliavimas, susijusias 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 reikšmingesni nei 200 darbo vietų sukūrimas.
Atsižvelgdami į tai, siūlome alternatyviu kriterijumi, kvalifikuojant stra-

Neatsižvelgta
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teginius 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.
Pasisakyta dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491, Lietuvos Respublikos
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328
ir Lietuvos Respublikos koncesijų
įstatymo Nr. I-1510 pakeitimų projektų, kuriais siūloma supaprastinti
viešųjų pirkimų procedūras ir sustiprinti vidaus kontrolę

LPK pateikė jungtinį raštą su IF, kuriame išdėstė daug pastabų ir pasiūlymų, kuriais būtų užtikrintas Įstatymų
projektuose numatyto reglamentavimo suderinamumas su ES teise bei
esminiais viešųjų pirkimų principais
ir tikslais.

Procese

Pateikta bendra darbdavių organizacijų pozicija Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komitetui, vėliau ir LR
Prezidentui dėl Lobistinės veiklos
įstatymo projekto (XIIIP-4949(2)),
kuriuo asocijuoto verslo struktūros tampa lobistinėmis organizacijomis ir nelieka aiškios takoskyros
tarp lobisto ir socialinio partnerio
statuso.

Išreikštas nepritarimas įstatymo
projektui, kadangi siūlytas reguliavimas sukurtų skirtingą reguliavimą
įprastoms asociacijoms bei asociacijoms, turinčioms specialiuosius
įstatymus, nors visos asociacijos
savo prigimtimi, veiklos tikslais bei
juridinio asmens formos nulemtais
ypatumais yra iš esmės vienodos.
Pasiūlyta atsisakyti įstatymo išimčių,
kuriomis numatyta, jog Lobistinės
veiklos įstatymas nebūtų taikomas
nevyriausybinėms organizacijoms,
kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatyme (toliau – NVO), religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, viešiesiems
juridiniams asmenims, tiesiogiai nurodytiems specialiuose įstatymuo-

Neatsižvelgta
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se. 7 straipsnis taip pat numato,
jog lobistine veikla nebūtų laikoma
asmenų veikla, kai jie dalyvauja viešuose susitikimuose, posėdžiuose,
juridinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros, konsultavimosi su
visuomene metu gauti pasiūlymai ir
vertinimai pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą.
Pateikta LPK pozicija VMI dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 15
p. apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 17 papunkčio pakeitimo
projekto, kuriame išbraukiama
akcinėms bendrovėms analogiško
tipo bendrovės, kai kalbama apie
Pelno mokesčio lengvatos taikymą,
parduodant užsienio vieneto dalis,
analogiškas akcijoms.

LPK išreiškė nepritarimą, kadangi tai
prieštarauja teisėtų lūkesčių principui. Atkreiptas dėmesys, kad ne
visose šalyse, kur investuoja Lietuvos verslas, pagrindinės ir įprastos
juridinių asmenų teisinės formos
yra akcinės ar uždarosios akcinės
bendrovės. Tai prieštarauja Lietuvos
interesams pritraukti/išlaikyti investicijas į Lietuvą (Lietuvoje), kadangi
verslo atstovai negali rezultatyviai
planuoti savo investicijų iš Lietuvos,
jei institucijų pozicija nuolat keičiasi.
Investiciniai sprendimai yra ilgalaikiai
ir dėl to verslas tikisi, kad valdžios ir/
ar valdžios institucijų sprendimai
(teisės aktai, jų aiškinimas, institucijų
praktika) taip pat bus ilgalaikiai.

VMI komentaro projektas priimtas, neatsižvelgus į LPK pastabas.
Toliau LPK siekia Pelno mokesčio
įstatymo pakeitimo.

Pateiktas derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
atlyginimo už valstybės įmonės
registrų centro tvarkomų registrų
objektų registravimą, šių registrų ir
kadastro duomenų, informacijos,
dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
projektas.

LPK pateikė prieštaravimus ir pasiūlė, kad Projektą reikėtų tikslinti, jame
numatant sąnaudomis pagrįstą
didmeninę duomenų teikimo kainodarą. Esama Projekto redakcija
sudaro registrų centrui galimybę
nepagrįstai siekti pelno, monopolizuojant didmeninių duomenų teikimą, ir iš šios veiklos gauti nepagrįstas sąnaudomis pajamas, iškreipiant
rinką.

Neatsižvelgta

Pateiktas konsultacijoms Nacionalinės pažangos programos (toliau –
NPP) projektas

Atsižvelgiant į aktualias sprendžiamas valstybės ekonomikos valdymo bei visuomenės įgalinimo kliūtis
ir iššūkius, LPK teikė pastabas ir pasiūlymus 5 strateginio tikslo „Gerinti
transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį sujungiamumą“ ir
6 strateginio tikslo „Užtikrinti gerą
aplinkos kokybę ir gamtos išteklių

Atsižvelgta iš dalies

.
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REZULTATAS

naudojimo darną, švelninti Lietuvos
poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ uždaviniams ir
rodikliams. 20.10.08 d. raštas Nr.
S.320
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 mūsų
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
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7. TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA IR
LPK TEIKTI PASIŪLYMAI
COVID-19

4

3 ATSIŽVELGTA

PASIŪLYMAI
PER 2020 M.

1 PROCESE
0 NEATSIŽVELGTA

TEMATIKA, PROBLEMOS

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

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.

Iš dalies atsižvelgta

Pirmos pandemijos bangos metu
ES šalys, įskaitant ir Lietuvą, uždarinėjo sienas ir todėl strigo vilkikų
vairuotojų nuvykimas iki transporto priemonių esančių kitose
ES ir trečiosiose šalyse.

Prašyta Vyriausybės patikslinti
Vyriausybės nutarimą „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“
numatant galimybę tolimųjų reisų vairuotojams, dirbantiems Lietuvos įmonėse, vykti į nuotolines
darbo vietas ES ir trečiosiose valstybėse kitomis nei vilkikas transporto priemonėmis.

Procese

Mokesčių atidėjimas dėl pandemijos.

Prašyta Vyriausybės ir Finansų
ministerijos atidėti mokesčių mokėjimą.

Atsižvelgta

I pandemijos priemonės pagalbos paketas verslui.

Dalyvavimas ir LPK narių atstovavimas 27-se Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių
taikymo verslui klausimams koordinuoti darbo grupėse. Pateikti 3
raštai.

Atsižvelgta
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7. TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA IR
LPK TEIKTI PASIŪLYMAI
ŽEMĖS ŪKIS

1

1 ATSIŽVELGTA

PASIŪLYMAI
PER 2020 M.

TEMATIKA, PROBLEMOS

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių
žalią pieną ir prekiaujančių pieno
gaminiais, nesąžiningų veiksmų
draudimo įstatymo, ragindama
nesvarstyti įstatymo keitimo, kol
COVID-19 pandemija nebus suvaldyta, siekiant išvengti skubos
tvarka daromų pakeitimų, kurie
būtų žalingi visam sektoriui.

Birželio mėn. ŽŪM įregistravo
įstatymo projektą, į socialinių partnerių pasiūlymus neatsižvelgė.
Atsakant į įregistruotą įstatymo
projektą, pabrėžta, kad skirtingų
reikalavimų taikymas Lietuvoje ir
kitose valstybėse registruotiems
ūkio subjektams yra diskriminacinis, iškraipo konkurenciją žalio
pieno supirkimo rinkoje. Teikta
ir kitų pastabų. Liepos mėn. LPK,
kartu su „Pieno centru“ reagavo į
Vyriausybė nutarimą dėl minėto
įstatymo projekto (Vyriausybės
nutarimu pritarta įstatymo projektui). LPK pabrėžė, kad į pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta nebuvo. Rugsėjo mėn. LPK ragino
nesvarstyti klausimo Vyriausybės
pasitarime.

0 PROCESE
0 NEATSIŽVELGTA

REZULTATAS
Neatsižvelgta

LPK pateikė pasiūlymus politinėms partijoms. Su politinių partijų pasiūlymais galite susipažinti:
https://www.lpk.lt/verslas-pristate-siulymus-politikams-valstybes-augima-lems-tik-ilgalaikis-vienos-seimo-kadencijos-trukme-neapsiribojantis-sutarimas-del-salies-raidos/
LPK pateikė pasiūlymus Vyriausybės programai. LPK nuolat kalba apie būtinus sprendimus, kurie didintų Lietuvos konkurencingumą ir skatintų šalies ekonomikos augimą. LPK verslo bendruomenė, siekdama prisidėti prie ekonomikos transformacijos ir esamų sektorių problemų sprendimo, gerinti verslo sąlygas bei formuoti palankią investicinę aplinką, pateikė savo pasiūlymus naujai
formuojamai aštuonioliktosios Vyriausybės 2020-2024 metų programai. LPK pasiūlymai skelbiami:
https://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2020/11/LPK-pasiulymai-XVIII-Vyriausybei_20201124-1.pdf
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8. UŽSIENIO RYŠIAI IR
PASLAUGOS VERSLUI
EUROPOS SĄJUNGA
•

Balandžio 17 d. parengta LPK pozicija dėl 2020
metų kovo 10 dieną Europos Komisijos paskelbtos Naujos Europos pramonės strategijos. Pozicija pateikta Ministrui Pirmininkui bei ministerijoms, ES institucijoms ir BusinessEurope.

•

Pateikti du LPK laiškai prezidentui G. Nausėdai
dėl BusinessEurope kreipimosi į Europos vadovų
tarybą:

•

Spalio 12 d. pateikta pozicija dėl Europai skubiai
reikalingo ekonomikos augimą skatinančio atkūrimo plano ir būsimų ES ir JK santykių;

•

Gruodžio 8 d. – pozicija dėl spartesnio ES šalių
ekonomikų atsigavimo, kuo skubiau susitariant
ir patvirtinant daugiametę finansinę programą ir
ekonomikos atkūrimo paketą;

•

Sausio 21 d. bei vasario 11 d. LPK organizavo
diskusijas dėl ES daugiametės finansinės programos 2021-2027 ir galimybių Lietuvos verslui.

•

Kovo 12 d. LPK organizuota diskusija, skirta
BusinessEurope kartu su Europinėmis verslo ir
profsąjungų konfederacijomis inicijuotam tyrimui atlikti;

•

Birželio mėn. Europos Komisijai paskelbus ES
Prekybos politikos peržiūrą, paveiktą naujų pasaulinių iššūkių ir pandemijos, LPK dalyvavo ES
viešosiose konsultacijose;

•

Lapkričio 25 d. parengta LPK tarpinė pozicija
„Dėl pasienio anglies dvideginio korekcinio mechanizmo (CBAM)“, kuri išplatinta ES institucijoms.
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BUSINESSEUROPE
•

Nuo pat pandemijos pradžios, BusinessEurope
ir jos nariai dalinosi informacija dėl nacionalinių priemonių skirtų pažaboti ekonomines COVID-19 pasekmes visoje Europoje. LPK įsitraukė
į informacijos sklaidą bei dalinosi Lietuvos patirtimi.

•

Atlikus sistemingą atranką ir atsižvelgus į LPK
narių poreikius, paskirti atstovai į BusinessEurope komitetus ir darbo grupes – mokesčių politikos, energetikos ir klimato kaitos klausimų,
aplinkosaugos, Vidaus rinkos, regioninės politikos, tarptautinių santykių ir kt.

VERSLO MISIJOS
•

Kovo 3-5 d. įvyko LPK verslo misija į Briuselį. Jos
metu LPK asociacijų, įmonių vadovai bei atstovai dalyvavo Europos aukščiausio lygio verslo ir
politikos renginyje BusinessEurope Day 2020,
aplankyta NATO būstinė Briuselyje.

IOE
•

2020 metais LPK įstojo į Tarptautinę darbdavių
organizaciją (International Organisation of Employers IOE). Tai pasaulinė darbdavių organizacija, jungianti 159 narius iš 150 valstybių. IOE
veikia Tarptautinės darbdavių organizacijos ILO
kontekste, padėdama ILO darbdavių grupei, bet,
taip pat, naudoja savo įtaką kitoms daugiašalėms organizacijoms ir platformoms, tokioms
kaip G20, Jungtinėms Tautoms, Pasaulio bankui,
„Global Compact“ ir kitoms.

•

EBPO (Business at OECD):
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•

LPK dalyvauja – prekybos, aplinkos ir energetikos, ekonominės politikos, mokesčių ir fiskalinės
politikos, biotechnologijų, chemijos pramonės,
darbo rinkos ir socialinių reikalų, švietimo, skaitmeninės ekonomikos, inovacijų ir technologijų
bei turizmo komitetų veikloje.

•

LPK parengė Lietuvos matymą dėl OECD Economic Outlook. Tai kiekvienais metais rengiamos
Business at OECD (pramonės atstovų lygmenyje)
ir OECD (šalių lygmenyje) rengiamos konsultacijos, ekonominės kiekvienos šalies analizės ir
prognozės ateičiai bei rekomendacijos ekonominiam stabilumui pasiekti.

•

Dalyvauta OECD (Business at OECD) bei šalių
narių ambasadorių pasitarime ir konsultacijose
„What Business Needs from the OECD in Challenging Times“.

•

Atstovavimas LR Užsienio reikalų ministerijos
komisijose ir darbo grupėse:

•

Dalyvavimas Ekonominės diplomatijos tarybos
(EDT) ir EDT darbo grupės veikloje. 2020 m. svarbiausios diskusijos: dėl prioritetinių eksporto
skatinimo rinkų sąrašo; dėl Lietuvos verslo dalyvavimo pasaulinėse vertės grandinėse; dėl
ekonominės diplomatijos plėtros ir stiprinimo;
Covid-19 poveikio Lietuvos ekonomikai.

•

Įsitraukta į Trijų jūrų iniciatyvos (3JI) darbo grupės veiklą.

•

Dalyvavimas ES Baltijos jūros regiono strategijos
įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimo komisijos
veikloje.

VERSLO TARYBŲ VEIKLA

Lietuvos-Kazachstano verslo taryba:
•

2020 m. rugsėjo 10 d. įvyko verslo tarybos nuotolinis posėdis. Verslo tarybos nariai aptarė esamą
ekonominę ir transporto situaciją Kazachstane,
COVID-19 poveikį verslui ir abiejų šalių bendradarbiavimo klausimus. Pranešimus skaitė buvęs
Lietuvos ambasadorius Kazachstane Vytautas
Naudužas, Transporto atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstane Gytautas Jundzila
bei LPK atstovas Kazachstane Andrius Burba.

•

2020 m. rugsėjo 30 d. įvyko verslo tarybos susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos ambasadorius
Kazachstane Gintautas Vasiulis, LPK prezidentas
Vidmantas Janulevičius, Kazachstano ambasadorius Lietuvoje Viktor Temirbayev. Posėdyje
aptarta Kazachstano ekonominė situacija ir Lietuvos verslo galimybės jame, planuojamos Kazachstano reformos, lietuviškų investicinių projektų Kazachstane ir kazachų verslo investicinių
projektų Lietuvoje galimybės.

•

2020 m. gruodžio 14 d. Karagandoje suorganizuotas susitikimas, kuriame dalyvavo Kazachstano verslininkai, pramonės ir valdžios atstovai, Nacionalinių verslininkų rūmų Kazachstane
„ATAMEKEN“ nariai.

BREXIT
•

Sukurta Brexit tematikos skiltis LPK tinklapyje, vykdytas nuolatinis aktualijų monitoringas;

•

Nuolat teikta eksportuotojams aktuali informacija;

•

LPK Užsienio prekybos ir ES reikalų komiteto posėdžiuose nagrinėtos Brexit klausimus.

Lietuvos-Ukrainos verslo taryba:
•

2020 m. liepos 2 d. verslo tarybos nuotoliniame
posėdyje įvyko susitikimas su kadenciją pradėjusiu Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Valdemaru Sarapinu. Aptarti investavimo Ukrainoje,
taikant Lietuvos pelno mokesčio įstatymą, pokyčiai, diskutuota apie COVID-19 įtaką verslui.
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•

2020 m. rugsėjo 17 d. verslo tarybos nuotoliniame susitikime dalyvavo LPK nariai, partneriai iš
Ukrainos – Ukrainos pramonininkų ir verslininkų
sąjungos nariai, Ukrainos ambasadorius Lietuvoje V. Yatsenkivskyi, Lietuvos ambasadorius
Ukrainoje V. Sarapinas. Aptarta Lietuvos prezidento vizito į Kijevą metu vyksiančio Ukrainos-Lietuvos ekonomikos forumo tematika.

•

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko LPK Lietuvos-Ukrainos ir Ukrainos-Lietuvos verslo tarybų nuotolinis
išplėstinis posėdis-konferencija. Posėdžio metu
buvo aptarti 2020 m. bendradarbiavimo rezultatai ir daug dėmesio skirta Pramonė 4.0 tematikai
LPK prezidentas V. Janulevičius ir USPP prezidentas A. Kinachas pasirašė deklaraciją, kurioje
pabrėžiamas abiejų šalių verslo bendruomenių
didelis susidomėjimas galimybėmis plėtoti ekonominius ir verslo ryšius

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

Lietuvos-Rusijos verslo taryba:
•

2020 m. spalio 9 d. įvyko nuotolinis verslo tarybos susirinkimas, kuriame dalyvavo Lietuvos
ambasadorius Rusijos Federacijoje Eitvydas
Bajarūnas, Lietuvos komercijos atašė Rusijoje
Gintaras Binkauskas. Diskusijoje aptarti Rusijos
ekonominė situacija ir tarptautiniai ekonominiai
santykiai, Lietuvos prekybiniai ir ekonominiai
santykiai su Rusija.

Lietuvos-Kinijos verslo taryba:
Lietuvos-Baltarusijos verslo taryba:
•

•

2020 m. vasario 10 d. įvyko verslo tarybos posėdis, kuriame Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas ir komercijos atašė Julijus
Glebovas pristatė 2019 m. Lietuvos-Baltarusijos
ekonominę veiklą ir perspektyvas 2020 m. Tarybos pirmininkas A. Kuzmarskis pristatė planuojamo Lietuvos-Baltarusijos ekonomikos forumo
Klaipėdoje bei tarybos veiklą 2020 metams.
2020 m. lapkričio 20 d. įvyko nuotolinis verslo
tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas ir Lietuvos komercijos atašė Baltarusijoje Julijus Glebovas. Posėdžio metu svečiai su verslo tarybos
nariais aptarė Baltarusijos ekonominę situaciją,
jos tarptautinius ekonominius santykius, dvišalius prekybinius ir ekonominius santykius. Vyko
diskusija Lietuvos verslų situaciją Baltarusijoje.
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•

Liepos 24 d. vyko susitikimas su komercijos atašė Kinijoje Andriumi Sankausku, pristatytas LPK
verslo tarybų veiklos modelis.

•

Liepos 28 d. vyko susitikimas su užsienio reikalų
ministro patarėja Audra Čiapienė dėl Kinijos rinkos svarbos Lietuvos verslui.
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PARTNERYSTĖS

LPK drauge su 18 organizacijų bei Energetikos, Ekonomikos ir inovacijų ir Susisiekimo ministerijomis, pasirašė susitarimą dėl vandenilio platformos Lietuvoje įkūrimo. Susitarimą pasirašiusios šalys sutarė bendradarbiauti kuriant ir plėtojant vandenilio technologijas, kurios taps ypač
svarbios siekiant nacionalinių ir europinių energetikos ir klimato tikslų. Vandenilis, pagamintas iš
atsinaujinančių energijos išteklių, bus kritiškai svarbus iki 2050 m. siekiant Europos Sąjungai (ES)
tapti klimatui neutralia ekonomika. ES Vandenilio strategijoje numatyta siekti integruoti vandenilį
dekarbonizuojant pramonės, transporto, energetikos ir pastatų sektorius.

Liepos 9 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje Išmaniosios energetikos skaitmeninių inovacijų
centro (Smart Energy DIH) nariai pasirašė Jungtinės
veiklos sutartį, kuri numato centro plėtrą Baltijos
jūros regione, pradedant nuo Lietuvos, Latvijos,
Estijos ir Lenkijos, vėliau įtraukiant į tarpvalstybinį
tinklą ir kitas Baltijos jūros regiono šalis. Šio centro teikiamų paslaugų dėka, įmonės turės galimybę vieno langelio principu gauti skaitmenizavimo ir
inovacijų konsultavimo paslaugas. Tai labai svarbu
savo gamybos procesus skaitmenizuojančioms ir
automatizuojančioms įmonėms. Be to, joms bus
sudarytos galimybės įsijungti į ES vertės grandines, bendradarbiauti su pažangiausiomis Europos
verslo įmonėmis, centro pagalba jos turės galimybę
gauti finansavimą savo skaitmeniniams projektas,
bus teikiama parama apmokant darbuotojus, kurių neabejotinai laukia įvairūs iššūkiai pramonės
skaitmenizavimo, automatizavimo ir robotizavimo
amžiuje.
Rugsėjo 25 d. buvo pasirašyta šių partnerių konsorciumo steigimo sutartis: Lietuvos pramonininkų
konfederacijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos inovacijų centro, Fizikos instituto mokslo ir
technologijų parko, Lietuvos energetikos instituto ,
argo ir maisto technologijų įmonės ART21, „SMART
IT cluster“, skaitmeninio inovacijų centro „AgriFood
Lithuania“. Konsorciumas sutelks pajėgas, įgyvendindamas iniciatyvą „Pramonės, žemės ūkio ir energetikos sektorių skaitmeninė transformacija Lietuvoje”
(kitaip – EDIH4IAE.LT). Tai – pirmasis Lietuvoje didžiausius šių sričių kompetencijų centrus vienijantis
konsorciumas, kuriuo numatoma sukurti Europinio
lygio ir pripažinimo skaitmeninių inovacijų centrą.

Gruodžio 7 d. daugiau kaip dvidešimt Lietuvos įmonių, asociacijų ir kitų organizacijų pasirašė jungtinės
veiklos sutartį. Susivienydamos į Išmaniosios sveikatos skaitmeninių inovacijų centrą (angl. Smart
Health DIH), sutartį pasirašiusios šalys, tarp kurių
ir viena Šveicarijos įmonė, bendradarbiaus kurdamos inovatyvius sprendimus sveikatos apsaugai.
Šie sprendimai padės užkirsti kelią ligoms ir teikti patvarią, prieinamą bei veiksmingą, į pacientą
orientuotą priežiūrą, atitinkančią Europos piliečių
poreikius. Centras aktyviai veiks siekdamas, kad
būtų užtikrinta saugi prieiga prie sveikatos duomenų. Šiuos duomenis bus siekiama pasitelkti kuriant
ir išbandant naujus ligų prevencijos, gydymo bei
priežiūros metodus, vaistus, medicinos priemones,
prietaisus, optimizuojant sveikatos apsaugos ir
gydymo procesus bei kitus veiksmus, orientuotus
į žmogaus sveikatos apsaugos gerinimą. Išmanios
sveikatos skaitmeninių inovacijų centras įneš svarų indėlį vystant e-sveikatos sistemas Lietuvoje bei
bendroje Europos rinkoje, skatinat naujų e-sveikatos paslaugų plėtrą, prieinamumą, naudojimo paprastumą bei išmanumą.
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LIETUVOS VERSLO TARYBA
Didžiausios šalies verslą vienijančios organizacijos:
asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų asociacija bei Lietuvos verslo darbdavių teikė Vyriausybei bei Seimui subalansuotus
pasiūlymus, kurie padėtų valstybei išlaikyti ekonomikos augimą, gerinti verslo sąlygas, didinti konkurencingumą bei formuoti palankią investicinę aplinką. Tas ir buvo daroma visą ataskaitinį laikotarpį.
Dažnai politikams buvo teikiamos bendros pozicijos
visam verslui aktualiais klausimais – dėl MMA, dėl
tiesioginių kompensacinių mechanizmų ir kt. klausimų. LPK kartu su kitais Verslo tarybos nariais aktyviai veikė Trišalės tarybos formate

36 | UŽSIENIO RYŠIAI IR PASLAUGOS VERSLUI

Lapkričio 20 d. Verslo taryba pateikė TOP 20 pasiūlymų Vyriausybės programai. Pasiūlymai Vyriausybei apima šias sritis: Lietuvos ekonomikos
konkurencingumo didinimą; inovacijas; tvarią
ekonomikos plėtrą; švietimo reformą; viešojo sektoriaus efektyvinimą; E-Valstybę; efektyvią ir prognozuojamą mokesčių sistemą; regionų politiką;
eksporto plėtrą; grįžtamosios emigracijos į Lietuvą
skatinimą ir kvalifikuotos darbo jėgos bei talentų
pritraukimą; investicijas į technologinę transformaciją; vienodas konkurencines sąlygas privačiam
verslui ir valstybinėms įmonėms; viešųjų pirkimų
procedūrų reglamentavimo tobulinimą; transportą ir infrastruktūrą; energetiką ir klimato kaitą; gyventojų kompetencijų kėlimą; šešėlinės ekonomikos prevenciją; viešojo intereso gynimo praktikos
ir teisinio reguliavimo pertvarkymą; atvykstamojo
turizmo sektoriaus skatinimą; teisėsaugos bei teismų viešųjų paslaugų kokybės gerinimą. Su detaliai
pasiūlymais galima susipažinti: https://www.lpk.lt/
pasiulymai-xviii-vyriausybei/
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9. PROJEKTAI
CIM
LPK sėkmingai baigė dalyvavimą tarptautiniame
Erasmus+ projekte „Kūrybiškumo ir inovacijų valdymo kompetencijos aukštajame moksle” (CIM – Promoting Creativity and Innovation Management in
an innovative blended learning and validation programme at the interface between higher education
(HE) and business). Sutelkus įvairias suinteresuotąsias puses (ypač akademikus ir verslą) sukurta nauja prieiga, įrankiai ir instrumentai įgalinantys efektyviau ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų
kūrybiškumo ir inovacijų valdymo kompetencijas.

LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SISTEMOS PLĖTRA
LPK kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centru ir išoriniais ekspertais organizavo
verslui aktualių modulinių profesinio mokymo programų bei joms skirtų mokymosi priemonių parengimą arba atnaujinimą transporto, mechatronikos,
elektros, elektronikos, plastikų, metalų srityje. Iš
viso buvo atnaujintos 7 modulinės programos, darbai tęsiami ir šiais metais.

INOVACIJŲ KONSULTACINĖS IR PARAMOS
PASLAUGOS VERSLUI INOSPURTAS
LPK ekspertai teikė įmonėms konsultacijas, reikalingas efektyviam MTEPI veiklų vykdymui visame
inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos
iki jo pateikimo rinkai. Projektas skatina įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisideda prie jų inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ IR
ABSOLVENTŲ MOBILUMO PROJEKTAS
PARTNERS FOR VALUE
LPK vykdydama Erasmus+ mobilumo konsorciumo
projektą kartu su 5 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, finansavo 90 studentų / absolventų tarptautines praktikas. Dalis studentų po praktikos sėkmingai įsidarbino Lietuvos įmonėse ir sėkmingai
pritaiko praktiškai įgytas žinias.

LIETUVOS VERSLO INTEGRACIJA Į
TARPTAUTINES VERTĖS GRANDINES
INTERINOLT
LPK inovacijų ekspertų komanda kartu su partneriais MITA ir LIC padėjo Lietuvos įmonėms pasirengti technologijų ir inovacijų strategijas, teikė
konsultacijas dėl technologijų ir inovacijų potencialo panaudojimo krypčių. Renginių metų įmonių
atstovai buvo supažindinami su Horizon Europe
programos galimybėmis, tarptautiniais žinių ir inovacijų bendruomenių veikimo principais, ekspertai
atstovavo įmonių interesams susitikimuose su Europos konsorciumų iniciatoriais.
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10. RENGINIAI

Pirmosios COVID-19 bangos metu LPK verslo bendruomenė susivienijo ir drauge rinko
paramą medikams, už kurią nupirko būtinųjų apsaugos priemonių. Iš viso medikų
apsaugos priemonėms, nuo šios paramos
akcijos paskelbimo, suaukota virš 423 tūkst.
eurų.

VERSLO FORUMAI, RENGINIAI
Birželio 30 d. vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos X-asis suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas
LPK prezidentas.
Rugsėjo 16 d. surengtas forumas „Lietuva po
2020 m. – kokie iššūkiai laukia ir kaip tam ruošiamės?“, kuriame pristatyti LPK siūlymai politinėms
partijoms. Pagrindiniai LPK įvardyti uždaviniai: aukštos pridėtinės vertės prekes ir paslaugas kurianti
pramonė; valstybė turinti stiprų ir kompetentingą
viešąjį sektorių, kurio darbuotojai nebijo atsakomybės ir geba priimti sprendimus; valstybėje sprendimai daromi, įsivertinus valstybės ateities judėjimo
kryptis ir atsižvelgiant į tai, kurie sektoriai, projektai
ir investicijos, į kurias sritis, sukurs didžiausią pri-
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dėtinę vertę ateityje; optimizuotas ir technologiškai
atnaujintas švietimo, sveikatos, socialinių ir viešasis
sektoriai; pažangiausia švietimo ir aukštojo mokslo
politikos programa, kuri turės tęstinumą bent 20
metų; politikai, prisiimantys atsakomybę už savo
rinkiminius pažadus ir savo sprendimus.
Rugsėjo 28 d. Lietuvoje lankėsi Prancūzijos prezidentas J.E. E. Macron’as kartu su lydinčia verslo
delegacija. Šio vizito metu, LPK kartu su partneriais
organizavo Lietuvos ir Prancūzijos verslo forumą
bei dvišalius susitikimus (B2B). Panelinės diskusijos
vyko inžinerijos, FinTech, kibernetinio saugumo,
tvarumo, infrastruktūros ir mobilumo tematikomis.
Lapkričio 17 d. organizuotas vebinaras apie ES
skaitmeninę strategiją bei galimybes pasinaudoti
finansinėmis priemonėmis diegiant skaitmenines
technologijas pramonėje.
Lapkričio 18 d. Lenkijos Respublikos Prezidento J.E.
Andrzej Duda vizito Lietuvoje metu, LPK su partneriais organizavo nuotolinį Lenkijos-Lietuvos verslo
forumą ir B2B susitikimus. Panelinės diskusijos
vyko apie energetiką ir mobilumą, gynybos technologijas ir inžinerinę pramonę, informacinius ryšius ir
technologijas, startuolius ir rizikos kapitalo fondus.
Lapkričio 19 d. LPK kartu partneriais organizavo
vebinarą „ES be Jungtinės Karalystės. Kaip pasirengti 2021-iesiems?”. Renginio pranešėjai pristatė
Brexit realijas bei ko tikėtis, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.
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LPK surengė nariams visą eilę seminarų pačiomis aktualiausiomis temomis:
•

trijų nuotolinių seminarų ciklą „Žaliasis Kursas
2021-2027 m. Naujos Galimybės ir Rizikos Lietuvos Pramonei“;

•

kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei
Lietuvos inovacijų centru surengė seminarą,
kuriame buvo pristatomas atnaujintas pramonės skaitmeninimo kelrodis, aptariama – kaip
įmonėms ruoštis naujiesiems pramonės 4.0
iššūkiams pandemijos kontekste, be visa ko susiduriant su žaliojo kurso, žiedinės ekonomikos
atnešamais pokyčiais;

•

siekdama geriau informuoti įmones apie ES skaitmeninę strategiją bei galimybes pasinaudoti finansinėmis priemonėmis diegiant skaitmenines
technologijas pramonėje, organizavo vebinarą
šiomis temonis;

•

kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) bei Lietuvos inovacijų centru (LIC) surengė renginį apie pagalbos iniciatyvas Lietuvos
pramonės įmonių skaitmeninei transformacijai;

•

kartu su Lietuvos inovacijų centru surengė nuotolinį seminarą „Ką perka CERN ir kaip jiems
parduoti lietuviškus produktus bei paslaugas?“,
kur pristatyta, kaip dalyvauti šios institucijos pirkimuose bei CERN parduoti savo produktus ar
paslaugas.
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11. VEIKLOS VIEŠINIMAS IR ĮVAIZDIS
Laikomasi nuoseklaus LPK vizualinio identiteto, išlaikoma stilistika
socialiniuose tinkluose, organizacijos tinklapyje.

SOCIALINIAI TINKLAI

FACEBOOK

2440

SEKĖJŲ PER METUS

180

ĮRAŠŲ PER METUS

2894

563

SEKĖJŲ PER METUS

SEKĖJŲ

VIDUTINIŠKAI

67

4

ĮRAŠŲ PER METUS

ĮRAŠAI PER SAVAITĘ

774
SEKĖJŲ

VIDUTINIŠKAI

1-2

ĮRAŠAI PER SAVAITĘ

Be įprastinės komunikacijos LPK Facebook paskyroje kurtas specialus LPK komitetų veiklos pristatymo
turinys, įprastinėje komunikacijoje naudoti infografikai, ryškesnės įvairesnės vizualizacijos, gyvesnis komunikacijos tonas.

KITA IŠORINĖ KOMUNIKACIJA
•

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

•

Kiekvienos savaitės pabaigoje siunčiami naujienlaiškai LPK nariams su svarbiausias LPK paminėjimais žiniasklaidoje bei artėjančiais renginiais
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•

2020 m. prisidėta stiprinant LPK valdybos narių
ir administracijos ekspertų pozicijas viešojoje
erdvėje. Daugiausiai žiniasklaidos priemonėms
įvairias aktualijas komentavo ir LPK poziciją išsakė LPK prezidentas , LPK viceprezidentai, buvusi
LPK Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorė Raminta Radavičienė, LPK ekonomistas-analitikas Titas Budreika.
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12. ANALITINĖ VEIKLA
•

•

Rengta ir sisteminta informacija apie COVID-19
poveikį Lietuvos ekonomikai, darbo rinkos rodikliams. Šios informacijos pagrindu buvo rengiamos LPK pozicijos įvairiais su COVID-19 pandemijos suvaldymu susijusiais aspektais.
Teikta analitinė pagalba LPK nariams, renkant ir
sistemizuojant nariams aktualią informaciją (pavyzdžiui, rengta transporto sektoriaus indėlio į
valstybės biudžetą analizė).

•

Metinė makroekonominės situacijos apžvalga ir
pristatymas.

•

LPK dalyvavimas Tarptautinio valiutos fondo Lietuvos ekonomikos vertinimo darbo grupėse.

•

Vertinta Lietuvos pramonės dinamika 2012-2020
laikotarpiu.
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13. APDOVANOJIMAI
2020 METAIS LPK NUSIPELNIUSIOMS ĮMONĖMS IR ASMENIMS SUTEIKĖ ŠIUOS APDOVANOJIMUS:
LPK Vytauto Andriaus Graičiūno vardo nominacija suteikta

1 ASMENIUI

Nominacija ,,Profesijos riteris” suteikta

24 ASMENIMS

Nominacija „Lietuvos metų eksportuotojas – 2019” suteikta

11 ĮMONIŲ

Nominacija „Sėkmingai dirbanti įmonė – 2020“ suteikta

9 ĮMONĖMS

KONKURSE ,,LIETUVOS METŲ GAMINYS – 2020“
LPK SUTEIKTŲ APDOVANOJIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SEKTORIUS:
Maisto pramonė – alkoholiniai gėrimai, konditerija, žuvies, duonos ir kiti gaminiai 6 AUKSO MEDALIAI
Maisto pramonė – pieno produktai

6 AUKSO MEDALIAI
1 SIDABRO MEDALIS

Maisto pramonė – grūdų produktai - pašarai

5 AUKSO MEDALIAI

Maisto pramonė – alus ir nealkoholiniai gėrimai

1 AUKSO MEDALIS

Maisto pramonė – mėsos gaminiai

9 AUKSO MEDALIAI
3 SIDABRO MEDALIAI

Aprangos ir tekstilės pramonė

1 AUKSO MEDALIS

Mašinų ir įrengimų pramonė

5 AUKSO MEDALIAI
1 SIDABRO MEDALIS

Statybos pramonė

12 AUKSO MEDALIŲ
3 SIDABRO MEDALIAI

Chemijos pramonė

4 AUKSO
1 SIDABRO

Medienos perdirbimo, baldų ir popieriaus pramonė

3 AUKSO MEDALIAI

Informacinės technologijos

1 SIDABRO MEDALIS

Visi apdovanojimai paskelbti LPK internetinėje svetainėje
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14. ADMINISTRACIJA

16

10

5

1

LPK
projektiniai motinystės
DARBUOTOJŲ darbuotojų darbuotojai atostogose
2020 METAIS

3

2

nauji LPK nauji projektiniai
darbuotojai
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

