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1. ĮŽANGA

2021 m. buvo rekordiniai gamybos apkrovos ir apimčių atžvilgiu

2021 m. verslui buvo tikrai ypatingi – pramonė ir toliau išliko, tuo garvežiu, kuris tempė visą ekonomiką. Didesnė dalis įmonių gali pasidžiaugti, kad nepaisant visų apribojimų ir uždarymų sugebėjo išsaugoti
rinkas ir užsakymų apimtis. 2021 m. buvo rekordiniai gamybos apkrovos ir apimčių atžvilgiu. Išsaugotas ir didžiausias perviršis importo vs eksporto santykyje.
2021 m. metais beveik penktadaliu išaugo pramonės produkcija. Jos parduota už 28,4 mlrd. Eur to
meto kainomis, skaičiuoja Lietuvos statistikos departamentas. O tai palyginamosiomis kainomis
buvo 19,4 proc. daugiau nei 2020 m. Labiausiai padidėjo gamyba: chemikalų ir chemijos – 45,6 proc.,
variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių – 39,9 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos – 34,9proc., pagrindinių metalų – 28,9 proc.,
kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių – 28,2
proc.
Lietuvos ekonomikos buvo varomas sparčiai išaugusio eksporto, augančių investicijų bei vidaus paklausos. Statistikos departamento duomenimis,
2021 m. bendras Lietuvos prekių eksportas paaugo
20,5 proc. per metus (be naftos – 16,4 proc. per metus). Pirmąjį ir antrąjį metų pusmečius eksporto augimo tempas buvo panašus. 2021i metų antrąjį ketvirtį fiksuotas didžiausias augimas dėl žemos 2020
m. bazės efekto, nes tuo metu Lietuvoje ir kitose šalyse dėl COVID-19 pandemijos buvo įvesti ribojimai
verslo veikloms.
Lietuviškos kilmės prekių eksporto augimas siekė
25,9 proc. per metus (be naftos produktų – 20,7
proc.), reeksportas augo 12,7 proc. (be naftos produktų – 10,6 proc.). Jau nuo 2021 m. pradžios, didžiausią teigiamą įtaką lietuviškos kilmės prekių
eksporto augimui turėjo chemikalų ir chemijos pramonės gaminių eksportas ir ši tendencija tęsėsi visus metus. Šių produktų eksporto didėjimas per
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2021 m. nulėmė beveik trečdalį viso lietuviškos kilmės prekių eksporto augimo (7,2 proc. p. iš 25,9
proc.).
Taip pat teigiamą įtaką darė ir kiti svarbiausi Lietuvos eksportuojantys sektoriai – naftos pramonė (7
proc. ), inžinerinė pramonė (4,2 proc. ), baldai (2,5
proc.), medienos pramonė (2,4 proc.). Žemės ūkio
ir tabako pramonės indėlis į eksporto augimą buvo
neigiamas (atitinkamai -0,3 proc. ir -1 proc.).
Pagrindinės lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkos 2021 m. buvo Vokietija, JAV, Lenkija, Latvija ir
Nyderlandai – jos kartu sudarė 40 proc. eksporto
vertės. Pagrindinės reeksporto rinkos buvo Rusija,
Latvija, Lenkija, Estija ir Baltarusija, kartu sudarydamos apie 60 proc. reeksporto vertės.
Lietuvos pramonės įmonių gamybiniai pajėgumai
2021 m. jau pasiekė savo piką, kurio nebuvo per
visa nepriklausomos Lietuvos istoriją - 80 proc.,
o yra atveju, kai dirbama 95 proc. apkrovimu. Tai
lėmė ne tik po pandemijos atsigavęs gyventojų vartojimas, bet ir dėl trūkinėjančių tiekimo grandinių iš
Azijos į Europą – tam tarpe ir Lietuvą – sugrįžę užsakymai. Tai džiugina, bet tuo pat metu ir kelia nerimą,
nes potencialas išnaudotas maksimaliai ir rezervų
nebelieka. Pasiekus maksimalius gamybos pajėgumus yra vienintelis kelias – investuoti į plėtrą ir technologinį atsinaujinimą.
2021 m. situacija visiškai neskatino įmonių galvoti
apie investavimą į pramonės įrengimus, kadangi situacija išlieka labai nestabili ir neaiški:
•

buvo neaišku, kaip toliau vystysis koronavirusas
ir kokie pandeminiai ribojimai laukia ateityje;

•

pašliję Lietuvos ir Kinijos santykiai buvo viena iš
didžiųjų grėsmių, grasinančių pramonės plėtrai;
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labai rimta kliūtimi įmonėms investuoti į gamybinių pajėgumų didinimą išliko darbuotojų trūkumas ir dėl to sparčiai augančios algos. Didėjanti
konkurencija dėl darbuotojų buvo vienas iš esminių veiksnių, lėmusių apie 10 proc. metinį atlyginimų augimą. 28 proc. pramonės įmonių nurodo,
kad darbuotojų trūkumas yra pagrindinis veiksnys neleidžiantis įmonėms didinti savo gamybos
apimčių – tokio aukšto rodiklio Lietuvos istorijoje
dar nebuvo

augimą bei gebėjimą integruotis į ES strategines vertės grandines, tiesioginių užsienio investicijų didesnį pritraukimą.
Pramonė yra tiesiogiai susijusi su energijos ištekliais
ir jos konkurencingumas labai priklauso nuo energijos kainų. Elektros kainos augimas 2021 m. pabaigoje
pasiekė piką. Dujų kaina jau pasiekė visų laikų rekordus, o ekspertai prognozuoja, kad ši energijos krizė
gali tęstis ir visus 2022 metus. Logistikos ir žaliavų
kainos kilo. Infliacija šoktelėjo virš 9 proc., o tokia infliacija paveiks ir verslą. Visoje šioje situacijoje lemiamu veiksniu verslui bus prieiga prie kapitalo ir apyvartinės lėšos, kurių trūkumą verslas jaučia nuolat.

Taigi ir toliau išliekame valstybe, kur darbo produktyvumas tolia augo žymiai lėčiau nei atlyginimai, todėl ilguoju laikotarpiu Lietuvos konkurencingumas
nuo to nukentės. Deja, bet vyriausybė taip ir neišgirdo verslo raginimo pereiti prie paskirstytojo pelno
apmokestinimo (arba 0 proc. pelno mokesčio tarifo
reinvestuojamam pelnui), kuris paskatintų įmones
daugiau investuoti į naujas, modernias, šiuolaikiškas,
konkurencingas gamybos technologijas, atitinkamai
įmonės efektyviau ir greičiau pereitų prie aukštųjų
ir vidutinių aukštųjų technologijų produkcijos gamybos. Tai reikštų Lietuvos įmonių konkurencingumo

Europa išgyveno nerimą dėl infliacijos jau 2021 m.
pabaigoje. Lietuvoje tai matėsi per plataus vartojimo gaminių ir produktų infliaciją, kurios kintantis vidurkis rodo infliacijos augimo pagreitėjimą, lyginant
su analogišku rodikliu praėjusiais metais. Nuo metų
pradžios Lietuvos infliacijos eksponentinis slenkamasis vidurkis, identifikuojantis kainų pokyčių tendencijas, pakilo nuo 0.669 proc. iki 0.906 proc.

Infliacijos Lietuvoje pokyčiai (m/m)

Lietuvos kainų pokytis lyginant su praėjusiu mėnesiu.
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bet ir šitų kainų augimo greitis. Ypatingą dėmesį reikia
atkreipti į tai, kad šita kainų augimo greičio didėjimo
tendencija prasidėjo nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio.
Lietuvos viešajame diskurse apie priemones mažinti
infliacijos poveikį ekonomikai buvo kalbama jau
sausio mėnesį. Darosi aišku, kad dabartiniai kariniai
veiksmai gilina iššūkius, su kuriais Lietuvos ekonomika
susidūrė jau anksčiau.
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Migrantų krizė, deja, bet užgožė mūsų regionų
aktualijas. Reikia stiprinti regionų ekonomiką, esminį
dėmesį skiriant ne viešosioms paslaugoms, o verslo
sąlygų gerinimui, investicijų pritraukimui, piliečių
verslumo skatinimui, regionų dirbančiųjų išsaugojimui
ir demografinių pokyčių suvaldymui. Skatinti
regioninių pramonės centrų augimą, su valstybės
pagalba pritraukiant investicijas į šiuos centrus.
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2. LPK STATUS QUO

> 4000

57

įmonių

šakinės
asociacijos

299 tūkst.

6

25

regioninės
asociacijos

23 %

darbuotojų dirba arba Lietuvos
LPK narių įmonėse
darbuotojų

LPK narių įmonės yra didesnės ir našesnės nei vidutinės Lietuvos įmonės, todėl su mažiau darbuotojų
jose sukuriama didesnė pridėtinė vertė.

neasocijuoti
nariai

46 %

Lietuvos BVP
sykuria LPK nariai

10 Eur

didesnis vidutinis mėnesinis atlyginimas už vidutinį atlyginimą
Lietuvoje.

2021 M. PRIIMTI NAUJI NARIAI:
•

Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LiTMEA);

•

Nacionaline aviacijos asociacija „LAVIA“;

•

Transporto inovacijų asociacija;

•

Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija;

•

Lietuvos faktoringo asociacija;

•

Mažeikių verslininkų asociacija;

•

Asociacija „Istorinis miestas“;

•

Lietuvos energetikos institutas.

04 | LPK STATUS QUO

LPK priklauso ne tik dauguma
Lietuvos gamybos įmonių, bet ir
moksliniai tiriamieji institutai,
mokymo įstaigos.
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3. LPK VALDYMAS
LPK veikia iš LPK prezidento ir 11 viceprezidentų 2020 m. suformuota valdyba: LPK prezidentas
Vidmantas Janulevičius; Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos prezidentas Mantas Gudas;
Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentas
Tomas Andrejauskas; advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ vadovaujantysis partneris Rolandas Valiūnas; Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos
konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius;

LINAVA prezidentas Romas Austinskas; Lietuvos
statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas; Achemos generalinis direktorius Ramūnas
Miliauskas; Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas Alvydas Stulpinas; Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė; Verslo Tarybos pirmininkas Arūnas Laurinaitis;
LINPRA prezidiumo narys Gintautas Kvietkauskas.

LPK, siekdama užtikrinti kryptingą veiklos planavimą, strateginių tikslų įgyvendinimą ir vieningos bei LPK
narių lūkesčius ir interesus atliepiančios politikos įgyvendinimą, LPK valdyba patvirtino LPK strategines
gaires iki 2024 m.:
Sąlygų, reikalingų verslo plėtrai ir konkurencingumo stiprinimui, gerinimas. 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

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:

8 KONSULTACINIAI POSĖDŽIAI

•

Dalyvavo LRS Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M. Majauskas, aptarti verslo mokestiniai
klausimai.

•

Pristatyta lobistinės veiklos įstatymo pakeitimų
įgyvendinimo tvarka.

•

Dalyvavo LR susisiekimo viceministrės L. Maskoliovienė ir A. Vaiciukevičiūtė, pristatė Susisiekimo
ministerijos viziją, planuojamus kadencijos darbus.

•

Aptarti Žaliojo kurso finansavimo klausimai,
pasiūlytos programos, žaliosios energetikos potencialas, galimybės pramonei, kaip renovacijos,
skaitmeninimas ir e-mobilumas.

•

Dalyvavo LR aplinkos apsaugos ministras S. Gentvilas, kuris pristatė planuojamus ministerijos darbus,
diskutuota aplinkos, klimato kaitos ir žiedinės ekonomikos klausimais.

•

Pristatytos iniciatyvos InterInoLT naudos ir galimybės.

•

Aptartos pranešimų apie Lietuvoje įdarbintus ir į
LR registruotas įmones komandiruotus užsieniečius teikimo tvarkos naujovių.

•

Aptartas TRINITY projektas, galimybės pasinaudoti projekte skiriamomis lėšomis.

•

Vyko diskusija dėl vandenilio technologijų potencialo Lietuvoje.

•

Vyko susitikimas su INVEGA atstovais, kurio
metu aptartos INVEGA siūlomos priemonės.

•

Aptartas duomenų pritaikymas įmonių procesuose, projekto DATALIT veiklos.

•

Susitikimas su Sveikatos apsaugos ministerija
dėl galimybių paso taikymo ir testavimo naujų
reikalavimų COVID-19 pandemijos kontekste.

•

Susitikimas su VDI, Užimtumo tarnybos ir Sodra
atstovais dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašo (pasikeitusi LDU pranešimų tvarka).

•

•

•

Su LR vidaus reikalų ministru A. Abramavičiumi aptarti migracijos klausimai, diskutuota su LR finansų
viceministre R. Bilkštyte dėl nulinio tarifo reinvestuojamam pelnui.
Dalyvavo LR užsienio reikalų viceministras E. Meilūnas ir LR ekonomikos ir inovacijų viceministrė J.
Neliupšienė. Diskutuota apie migracijos klausimus,
rinkų diversifikavimą.
Su LR Ekonomikos ir inovacijų ministre A. Armonaite ir viceministre E. Markevičiūte aptarti inovacijų
agentūros klausimai, VMI viršininkė E. Janušienė
pristatė mokestinės sistemos pakeitimus.
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5. KOMITETAI
2021 m LPK veikė 11 komitetų:

2. AGROMAISTO IR
BIOEKONOMIKOS KOMITETAS
(PIRMININKO PAREIGAS EINANTI –
KRISTINA ŠERMUKŠNYTĖ-ALEŠIŪNIENĖ)

1. ENERGETIKOS IR
KLIMATO KAITOS KOMITETAS
(PIRMININKAS - MARTYNAS NAGEVIČIUS)
•

2021 m. įvyko 9 posėdžiai.

•

Suformuotos ir atitinkamoms institucijoms
pateiktos LPK pastabos ir pasiūlymai dėl 20212026 m. Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“
energetikos dalies. Dalyvaujant atstovams iš AB
„Energijos skirstymo operatorius“ ir Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos, svarstyti veiksmai, kurių reikalinga imtis, kad kuo daugiau pramonės įmonių taptų gaminančiais vartotojais,
siekiant užsibrėžtų žalinimo tikslų iki 2025 m.
(kad būtų įrengta iki 1,2 GW galios įrengtų vėjo
jėgainių ir 1 GW galios saulės jėgainių) ir 2030
m. Svarstyti gaminančių vartotojų apmokestinimo pasinaudojimo tinklais mokesčiu, aukcionų
vėjo ir saulės parkams organizavimo nutraukimo, stabdomos paramos bandomiesiems projektams klausimai.

•

Nagrinėtas Europos Komisijos parengtas ir 2021
m. liepos 14 d. paskelbtas Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinys („Fit for
55“ teisės aktų projektų paketas): jungtiniame su
LPK Aplinkosaugos ir žiedinės komitetu posėdyje aplinkos viceministrė G. Krušnienė ir klimato
kaitos politikos grupės vadove V. Augutavičiene
pristatė ES Aplinkos Tarybos formate svarstomus „Fit for 55“ teisės aktus, teisėkūros procesą, pirminę Lietuvos poziciją dėl šių teisės aktų,
Modernizacijos fondo prioritetus, finansavimo
galimybes ir terminus bei buriamas dekarbonizacijos proceso „Misija 0“ darbo grupės, siekiant
atnaujinti NEKSP. Kartu su LPK Aplinkosaugos ir
žiedinės komitetu suformuota ir atitinkamoms
ministerijoms pateikta LPK pozicija dėl šių „Fit
for 55“ teisės aktų: ES ATLPS direktyvos peržiūros ir ES Pasienio anglies dioksido korekcinio
mechanizmo (taip pat dalyvaujant Užsienio prekybos ir ES reikalų komitetui) bei Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos peržiūros 22a
straipsnio

•

2021 m. įvyko 3 posėdžiai.

•

Komitetas, Žemės ūkio ministerijos kvietimu, dirbo valstybės rezervo žemės ūkio ir (arba) maisto
produktų atsargų sudarymo, kaupimo ir tvarkymo klausimu.

•

Komiteto nariai analizavo valstybės paramos
moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategijos
(Sumanios specializacijos) klausimus, besisiejančius su komiteto kompetencija.

•

2021 m. gruodžio mėn. komiteto posėdyje dalyvavo Žemės ūkio ministras K. Navickas; posėdyje
aptarti Žemės ūkio ministerijos vykdomi darbai
ir galimas komiteto, kaip socialinių partnerių, įsitraukimas.

3. DARBO IR
SOCIALINĖS POLITIKOS KOMITETAS
(PIRMININKO PAREIGAS EINANTI –
KRISTINA ŠERMUKŠNYTĖ-ALEŠIŪNIENĖ)
•

2021 m. įvyko 6 komiteto posėdžiai.

•

Komiteto nariai reikšminai prisidėjo prie LPK pozicijų Trišalės tarybos posėdžiams formavimo; ypatingai – Darbo kodekso keitimo, MMA, darbuotojų
saugos ir sveikatos, mobingo klausimais.

•

Komitete veikė trys darbo grupės: darbo kodekso
klausimų, socialinio dialogo klausimų, migracijos
klausimų.

•

Komitetas ypatingai daug dėmesio skyrė darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo klausimams:
pirmąjį 2021 m. pusmetį vyko darbinio pobūdžio
susitikimai su VDI, Užimtumo tarnybos, Migracijos departamento atstovais. Antrąjį pusmetį šiam
klausimui aptarti buvo rengiami jungtiniai LPK
komitetų posėdžiai, kuriuose dalyvavo Užsienio
reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos,
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Seimo, Migracijos
departamento atstovai.
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4. APLINKOSAUGOS IR
ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KOMITETAS
(PIRMININKAS - RAMŪNAS MILIAUSKAS

5. EKONOMIKOS IR
VERSLO APLINKOS KOMITETAS
(PIRMININKAS – MANTAS GUDAS)

•

Įvyko 7 komiteto posėdžiai.

•

2021 m. įvyko 6 komiteto posėdžiai.

•

Svarstytos temos: miškų valdos dydžio, papildomo apyvartos mokesčio ir autotransporto
tonažo reglamentavimo pakeitimai; biokuru kūrenamų katilinių bei kogeneracinių jėgainių pramonės įmonėse investicijų ir paramos poreikis;
Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos pozicija; Lietuvos pramonės lūkesčiai ir
galimybės žaliųjų inovacijų diegime bei kūrime,
ES ir nacionalinių paramos fondų panaudojimo
galimybės

•

Komitetas skyrė daug dėmesio klausimui dėl
paramos įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19, įskaitant ES fondų priemones; aktyviai
įsitraukė į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
organizuotą darbo grupę mokestinės aplinkos
pertvarkos klausimais.

•

Vienas aktualiausių klausimų – atidėto pelno
mokesčio modelis; atliktos kitų šalių modelių
analizės, bendradarbiauta su partneriais (LLRI)
ir ekspertais.

•

Viena svarbiausių temų – darbuotojų iš trečiųjų
šalių įdarbinimo sąlygų lengvinimas. Komiteto
nariai teikė siūlymus, įsitraukė į diskusijas su
ministerijų atstovais.

•

•

Taip pat svarstyta Lietuvos pramonės pozicija
Europos Komisijos siūlymų paketo „Fit for 55“
kontekste; Modernizacijos fondo prioritetai ir finansavimo galimybės; AM dekarbonizacijos darbo grupių tikslai ir užduotys; Pramonės transformacijos pakomitečio steigimas; VšĮ Aplinkos
vadybos ir audito instituto teikiamų paslaugų
bei problematikos pristatymas; „Fit for 55“ teisės
aktų (EU ETS, CBAM, RED III, EED) svarstymas bei
LPK nuomonės formavimas.

6. UŽSIENIO PREKYBOS IR
ES REIKALŲ KOMITETAS
(PIRMININKAS - ARŪNAS LAURINAITIS)

Komitetas rengė raštus/teikė pozicijas:
-

dėl Europos Komisijos pateikto pasiūlymo dėl
Europos žaliųjų obligacijų (FinMIn) – nesureaguota;

-

dėl gamintojų ir importuotojų užimamos
rinkos dalies nustatymo tvarkos (AM) – atsižvelgta iš dalies;

-

dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų
aplinkosaugos ir gamtos išteklių srityje kriterijų (AM) – procese;

-

dėl gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos (AM) – procese;

-

dėl atliekų tvarkymo įstatymo projekto grąžinimo detalesniam svarstymui (Prezidentūra) – procese,

-

dėl vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos gairių (AM) – neatsižvelgta;

-

dėl papildomų priemonių įtraukimo į klimato
kaitos programos sąmatą (AM) – atsižvelgta
iš dalies;

-

dėl miškų sektoriaus konkurencingumo didinimo (LRV, LRS, AM, SuMIN) – sureaguota,
procese;

-

dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų
aplinkosaugos srityje kriterijų (AM) – procese.
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•

2021 m. įvyko 2 komiteto posėdžiai.

•

Surengtas komiteto posėdis dėl ES prekybos politikos peržiūros, ekonominės diplomatijos plėtros ir stiprinimo 2021-2024 m. ir Lietuvos eksporto rezultatų 2020 m. bei prognozių 2021 m.

•

Surengtas išplėstinis komiteto posėdis dėl transatlantinio ekonominio bendradarbiavimo akcentuojant verslo galimybes JAV.

7.KORPORATYVINIŲ REIKALŲ IR
TEISĖS KOMITETAS
(PIRMININKAS - ROLANDAS VALIŪNAS)
•

Korporatyvinių reikalų ir teisės komitetas nuolat
vykdė valstybės teikiamų įstatymų analizę ir visos teisinės aplinkos stebėseną. Teikė siūlymus
ir pastabas darbo teisės ir migracijos, konkurencijos, informacinių technologijų, mokesčių,
finansų ir bankų, valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir kitose srityse. Atstovavo LPK narių interesus institucinėse darbo grupėse ir komitetuose
bei tarptautiniuose formatuose.

2021 M. ATASKAITA
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8. TRANSPORTO, INFRASTRUKTŪROS IR
LOGISTIKOS KOMITETAS
(PIRMININKAS - ROMAS AUSTINSKAS)

9. REGIONINĖS POLITIKOS KOMITETAS
(PIRMININKAS - ALVYDAS STULPINAS)

•

2021 m. įvyko 5 komiteto posėdžiai.

•

2021 m. įvyko 6 komiteto posėdžiai.

•

Dalyvaujant LR susisiekimo ministerijos atstovams, metų pradžioje aptarta Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija bei pateikti pasiūlymai; aptartos verslo problemos Anglijoje dėl
Brexit. Pateikti pasiūlymai dėl reikalingų veiksmų sprendžiant verslo problemas dėl Brexit.

•

Svarstyta ir nuspręsta dėl delegatų į Regionų
plėtros tarybų partnerių grupes. Deleguoti asmenys atstovaujantys LPK - 10 Regionų plėtros
tarybų partnerių grupėse deleguoti LPK atstovai
regioniniu principu.

•

Aptarti reikalingi įgyvendinti sprendimai, siekiant
tvarios transporto ir logistikos sistemos plėtros
ir transformacijos politinių, technologinių bei
ekologinių pokyčių fone, ir pagal išsakytus pasiūlymus bei papildomai pateiktą informaciją
suformuotos šios komiteto darbo grupės (pakomitečiai): Transporto rūšių sąveikos, ekonominė
diplomatijos, teisėkūros ir transporto sistemos
valdysenos; Infrastruktūros; Žaliojo kurso, skaitmeninimo, inovacijų.

•

•

LPK nominuotas kandidatas, TTLA generalinis
sekretorius Povilas Drižas, LPK Transporto, infrastruktūros ir logistikos komiteto narys, 2021
m. lapkričio 23 d. buvo paskirtas Europos verslo konfederacijos „BusinessEurope“ Transporto
darbo grupės pirmininku kaip vienas iš dviejų vidurio ir rytų ES atstovų, užimančių „BusinessEurope“ komiteto ar darbo grupės vadovo pareigas. Darbo grupės veiklos dėmesio centre – ES
transporto rinka, jos reguliavimas ir specifinės
kliūtys visų rūšių transportui (kelių, geležinkelių,
vandens, oro).

Kelti klausimai dėl Regioninės politikos įgyvendinimo Lietuvoje. Diskusija su LR Vidaus reikalų
ministerija, šakinėmis institucijomis: regioninės
politikos įgyvendinimo esmė partnerių kontekste (socialinis- ekonominis partneris, koks jo
vaidmuo), regionų pasirengimas įgyvendinti Regioninę politiką – plėtros perspektyvos, įgyvendinimo galimybės, tesės aktų įgyvendinimas Regionuose – LR Infrastruktūros įstatymo pakeitimai,
LR Žemės įstatymo pakeitimai regionų požiūriu,
keltas klausimas apie visų teisės aktų vertinimo
per regionų prizmę.

•

Regioninės politikos įgyvendinimo pavyzdžiai –
dalinimasis patirtimi tarp regionų. Organizuotos
diskusijos tarp regionų.

•

Suformuota nuolat veikianti platforma regioninio bendradarbiavimo tarp regioninių asociacijų, siekiant dalintis informacija ir spręsti regionams aktualius klausimus.

•

Funkcinių zonų projektų įgyvendinimo regionuose projektai: regionų politikos komitetas organizavo iniciatyvą dėl funkcinių zonų projektų
įgyvendinimo. Pirmoji iniciatyva Šiaurės - Vakarų transporto koridoriaus išvystymas, diskusija
sutelkė daugiau nei 80 dalyvių.

•

Metų pabaigoje, dalyvaujant LR užsienio reikalų
ir susisiekimo ministerijų atstovams bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybės Pekine vadovui,
reaguojant aptarta susiklosčiusi situacija Lietuvos–Kinijos prekybiniuose santykiuose ir situacija su Baltarusija, transporto sektoriaus verslui
kilę iššūkiai.
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10. ŠVIETIMO POLITIKOS KOMITETAS
(PIRMININKAS GINTAUTAS KVIETKAUSKAS)

11. INOVACIJŲ, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR
TECHNOLOGIJŲ KOMITETAS
(PIRMININKAS –TOMAS ANDREJAUSKAS)

•

2021 m. įvyko 4 komiteto posėdžiai.

•

2021 m. įvyko 3 komiteto posėdžiai.

•

Komitetas ypatingą dėmesį skyrė profesinio
orientavimo reformos poreikiui, žmogiškųjų išteklių aktualumui, t.y. ilgalaikiam reikiamų darbuotojų ir būsimų specialybių, susijusių su pramonės strategija, regionų vystymosi kryptimis,
prognozavimui, STEAM centrų veiklos startui,
perkvalifikavimo problemoms, pameistrystės
plėtrai, kvalifikacijos vertinimui ir pripažinimui,
suaugusiųjų mokytis skatinimo modelio aptarimui.

•

Komitetas ypatingą dėmesį skyrė Inovacijų ekosistemos sutelkimui, investicijų į MTI didinimui
bei viešojo sektoriaus, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui.

•

Visus metus buvo palaikomas ir plėtojamas
ekspertinio lygio bendradarbiavimas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija technologijų ir
inovacijų politikos lygmeniu, teiktos pozicijos dėl
TIĮ, MSĮ įstatymų pakeitimo įstatymų, Inovacijų
agentūros steigimo, intensyviai dirbta su LRVK
dėl MTI tarybos sudėties ir Inovacijų agentūros
valdymo modelio, teikti siūlymai ŠMSM dėl MTEP
veiklos MSĮ vertinimo ir finansavimo, tarptautiškumo ir HE programos akseleravimo Lietuvoje,
parengta ir pateikta misija Lietuvai.

•

Pateikti siūlymai Lietuvos sumaniosios specializacijos 2014 – 2020 m. įgyvendinimo pažanga ir
Sumanios specializacijos strategijos 2021–2027
m. projektui bei Lietuvos ekonomikos gaivinimo
ir atsparumo didinimo plano 2021-2026 m. komponentui „Mokslas ir inovacijos“.

•

2021 m. rugpjūčio mėn. startavo naujas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir asocijuotų
verslo struktūrų bendradarbiavimo formatas –
reguliarūs kasmėnesiniai susitikimai švietimo ir
mokslo aktualiems klausimams aptarti.

•

2021 m. atlikta LPK narių apklausa dėl verslo
atstovų, kaip socialinių partnerių, įtraukimas į
studijų krypčių ir studijų programų vertinimo
procesą. Apibendrinti siūlymai pristatyti Studijų kokybės vertinimo centro vadovybei. Sutarta
suburti Universitetų atstovų bei LPK narių darbo
grupę ir kartu parengti galimas/priimtinas naudoti aktyvaus įsitraukimo į vertinimą priemones,
numatyti jų potencialą ir taikymo galimybes.
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6. DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS,
KURIOSE DALYVAUJA LPK ATSTOVAI:
LPK atstovai nuolat dalyvavo Vyriausybės ir atskirų
ministerijų darbo grupėse, Seimo komitetų ir darbo
grupių posėdžiuose. LPK atstovai deleguoti į Kvalifikacijų kėlimo ir profesinio mokymo centro, į Darbo
ginčų komisijas, Studijų kokybės ir vertinimo centro,
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir regionų veiklos tarybų grupes.
LPK atstovai nuolat dalyvavo Trišalės tarybos
darbe:
Įvyko 16 Trišalės tarybos posėdžių. LPK iniciatyva
Trišalėje taryboje buvo iškeltos diskusijai keturios
temos:
1. Energetinių išteklių brangimas ir dekarbonizacijos iššūkiai socialinių pasekmių kontekste.
2. Dėl Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1), 25, 35,
41, 42, 43 ir 48(1) straipsnių pakeitimo įstatymo
projekto (siūlymai dėl prastovų subsidijų).

Darbo santykių komisija
Įvyko 9 Darbo santykių komisijos posėdžiai. LPK iniciatyva Darbo santykių komisijoje svarstyta tema: Dėl darbdaviui
išliekančios prievolės mokėti išeitines
kompensacijas ir atostoginius išeinantiems darbuotojams ekstremalios situacijos (karantino) metu.

3. Dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo koronaviruso pandemijos metu.
4. Dėl darbdaviui išliekančios prievolės mokėti išeitines kompensacijas ir atostoginius išeinantiems
darbuotojams ekstremalios situacijos (karantino) metu. Šiuo klausimu buvo sušauktas atskiras
neeilinis Trišalės tarybos posėdis.
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7. TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA IR
LPK TEIKTI PASIŪLYMAI
SOCIALINIAI REIKALAI IR
MIGRACIJA

13

3 ATSIŽVELGTA

PASIŪLYMAI
PER 2021 M.

4 PROCESE
6 NEATSIŽVELGTA

TEMATIKA, PROBLEMOS

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

Kreiptasi į Sveikatos apsaugos
ministeriją dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymo dėl sveikatos priežiūros
įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, pirmosios
pagalbos rinkinio aprašo ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo
patvirtinimo.

Įsakyme numatyta, kad Pirmosios
pagalbos rinkinyje privalo būti
turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti. LPK kėlė
klausimą dėl tokio Pirmosios pagalbos rinkinio sudėties papildymo tikslingumo, skatino numatyti,
kad turniketai būtų rekomendacinio pobūdžio Pirmosios pagalbos
rinkinio dalis; taip pat apsvarstyti,
kaip numatyti turniketų kokybės
standartus.

Neatsižvelgta.

Dėl darbo kodekso 108, 109, 139,
213 straipsnių ir priedo pakeitimo
įstatymo projekto.

LPK, kartu su Asociacija „Investors‘ Forum“, net kelis kartus raštu
ir Trišalėje taryboje siūlė, kad subsidiari atsakomybė tarp rangovo
ir subrangovo būtų taikoma tik
užsienio paslaugų tiekėjų komandiruotų darbuotojų atveju.

Neatsižvelgta. Argumentuota,
kad įgyvendinama ES direktyva.

Dėl metodinių rekomendacijų dėl
darbo nuotoliniu būdu organizavimo galimybių, privalumų ir diegimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei darbuotojų saugos ir
sveikatos užtikrinimo.

Siūlyta rekomendacijose numatyti atvejus, kai darbdavys ir
darbuotojas susitaria dėl darbo
organizavimo būdo (pvz. konkrečios vietos); numatyti, kad darbuotojas yra atsakingas už savo
pasirinktos darbo vietos atitiktį
darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimams; numatyti atvejus, kai darbdavys ir darbuotojas
susitaria dėl „darbostogų“; atitinakmai peržiūrėti Profesinės rizikos vertinimo nuostatus.

Iš dalies atsižvelgta.
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TEMATIKA, PROBLEMOS

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

Dėl kvotos tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonių vairuotojams padidinimo.

LPK kreipėsi į Vyriausybę, kad
būtų padidinta kvota tarptautinio
transporto vairuotojams.

Neatsižvelgta.

Dėl Užimtumo įstatymo Nr. XII2470 5(1), 25, 35, 41, 42, 43 ir 48(1)
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

LPK siūlė:
Nustatyti ne mažesnį kaip 25 darbo dienų (200 darbo valandų) prastovų laikotarpį, jei darbuotojas
nebuvo atleistas;
Subsidiją po prastovų mokėti 3
mėnesius;
Prastovų subsidiją mokėti iki
2021-12-31 d.

Neatsižvelgta.

Dėl Informacijos apie Lietuvoje
dirbančius užsieniečius pateikimo
tvarkos aprašo vykdymo

Teikti pasiūlymai dėl administracinės naštos mažinimo įmonėms,
dėl perteklinių duomenų reikalavimo, konfidencialios informacijos rinkimo.

Procese – pasiūlymai nagrinėti
Premjerės darbo grupėje dėl migracijos.

Dėl minimalios mėnesinės algos.

LPK, kartu su Verslo taryba, kelis
kartus raštu ir Trišalėje taryboje
kreipėsi, kad MMA būtų didinama
ne daugiau kaip iki 703 Eur.

Neatsižvelgta.

Dėl atlyginimo mokėjimo grynaisiais pinigais.

LPK ne kartą raštu ir Trišalėje
taryboje ragino laikytis kompromisinio varianto, jog atlyginimas
turėtų būti mokamas pavedimo,
tačiau išliktų darbdavio ir darbuotojo galimybė susitarti dėl
atlyginimo mokėjimo grynaisiais;
tokiu atveju darbdaviui atsirastų
prievolė papildomai informuoti
atsakingą instituciją.

Neatsižvelgta.

Dėl Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 24, 25, 26, 30, 36, 40, 44,
46, 52, 59, 64, 107, 113, 131, 133,
134, 137, 206 straipsnių ir priedo
pakeitimo įstatymo.

Pateiktas Darbo kodeksų straipsnių pakeitimo paketas, apimantis
platų spektrą klausimų (darbuotojo teisė ne darbo laiku dirbti
kitiems darbdaviams; darbo sutarties atspausdinimas; darbo sutarties sudarymas lietuvių ir darbuotojui suprantama kalba; lygių
galimybių politika darbovietėse;
psichologinio smurto prevencija
ir kt.). LPK teikė nuomonę dėl aktualių straipsnių, vyko diskusijos
Trišalėje taryboje.

Procese. (Tačiau diskusijose atsižvelgta į kai kuriuos pasiūlymus,
buvo registruotas naujas projekto variantas).
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TEMATIKA, PROBLEMOS

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

Dėl migracijos procesų tobulinimo.

LPK, kartu su Verslo taryba, pateikė eilę siūlymų, kaip gerinti darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo sąlygas Lietuvoje.

Procese. (Tačiau ir atsižvelgta
– buvo suformuota Premjerės
darbo grupė migracijos procesų
tobulinimui; Seime įkurta Darbo
grupė darbo rinkos problemoms
spręsti).

Dėl trūkstamų profesijų sąrašo.

LPK teikė profesijų sąrašą, kurios
turėtų būti įtrauktos į Trūkstamų
profesijų sąrašą.

Iš dalies atsižvelgta. Dauguma
LPK siūlytų profesijų įtrauktos.
2022 m. sąraše – net 163 trūkstamos profesijos; palyginimui,
2021 m. – 96 profesijos.

Dėl trūkstamų aukštos kvalifikacijos profesijų sąrašo.

LPK teikė aukštos kvalifikacijos
profesijų sąrašą, kurios turėtų
būti įtrauktos į aukštos kvalifikacijos profesijų sąrašą.

Procese, naujasis sąrašas dar nepatvirtintas.

Teiktas siūlymas įkurti Seime darbo grupę darbo rinkos problemoms spręsti.

Skatinta įkurti darbo grupę, kuri
strategiškai priimtų sprendimus,
kurie padėtų užtikrinti ilgalaikį migracijos ir demografijos politikos
formavimą ir su tuo susijusių programų įgyvendinimą.

Atsižvelgta.
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Trišalėje taryboje dalyvaujančios
darbdavių organizacijos teikė
bendrus siūlymus Užimtumo
įstatymo ir Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų
įstatymo pataisoms, kurių tikslas
- tinkamas LR tarptautinių įsipareigojimų bei Europos Sąjungos
bendrosios saugumo ir užsienio
politikos vykdymas, kad būtų
užtikrintas tikslingas bei efektyvus valstybės pagalbos lėšų panaudojimas neteikiant pagalbos
darbdaviams, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
ekonominių ir kitų tarptautinių
sankcijų įgyvendinimo įstatymu,
yra pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos.

Pasiūlymas buvo inicijuotas dėl
susidariusios situacijos Druskininkų Sanatorijoje Belorus;
darbdaviai siūlė darbo santykių
nutraukimą reguliuoti Lietuvos
Respublikos ekonominių ir kitų
tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymu. Siūlyta šiame įstatyme patikslinti IV skirsnį, aiškiai
sureguliuojant darbo sutarties
pasibaigimo pagrindą, kai įmonei pritaikytos sankcijos, taip pat
ir konkretizuojant tokios įmonės
santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, registruoto
turto disponavimo apribojimus
sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui, viešą įmonės statuso pakeitimą Registrų centre, veiklos licencijų sustabdymą ir kitus svarbius
įmonės veiklos klausimus.

Neatsižvelgta.

Teikti pasiūlymai LRV programos
priemonių įgyvendinimo planui,
susiję su viešųjų pirkimų procedūrų tobulinimu, verslo aplinka,
prieiga prie finansų, inovacijomis,
technologijomis, skaitmeninimu,
Pramone 4.0.

Viso Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti 44 LPK pasiūlymai; Finansų ministerijai – 19
siūlymų; Energetikos ministerijai – 13 siūlymų.

Į dalį LPK pasiūlymų iš dalies atsižvelgta;
pavyzdžiui, dėl paslaugų ir procedūrų
skaitmenizavimo, prieigos prie finansų.
Į dalį pasiūlymų atsižvelgta nebuvo, pavyzdžiui, į pasiūlymą nelaikyti lobistais
socialinių partnerių, ir pelno nesiekiančių
organizacijų; pasiūlymą dėl darbo jėgos
apmokestinimo mažinimo; pasiūlymą panaudoti RRF lėšas energetikos investicijų
programoms finansuoti.
Dalis LPK pasiūlymų yra procese, pavyzdžiui, dėl Pelno mokesčio įstatyme 0 proc.
tarifo reinvestuojamam pelnui įtvirtinimo.
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LPK kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją dėl viešojo administravimo subjektų administracinių
sprendimų priėmimo terminų ir
atsakomybės.

Siūlyta keisti Viešojo administravimo
įstatymą, kad viešojo administravimo
subjektas administracinį sprendimą
turi priimti per 20 darbo dienų (siūlyta
trumpinti terminą iki 10 darbo dienų);
taip pat siūlyta trumpinti pratesimo
terminą iki 5 darbo dienų; o pranešimo apie pratesimą terminą trumpinti
iki 2 darbo dienų.
Taip pat siūlyta griežtinti viešojo administravimo subjekto vadovo atsakomybę.

LPK teikė siūlymus Finansų ministerijai dėl mokesčių lengvatų
peržiūros.

LPK teikė tiek bendrus siūlymus dėl
vertinimo kriterijų (tikslingumas, ekonominis pagrįstumas, skaidrumas,
apribojimas laike); teik dėl konkrečių
lengvatų (pelno mokesčio lengvata
reinvestuojamam pelnui; NPD didinimas iki MMA lygio bei SODROS įmokų
lubų mažinimas; mokesčių lengvatos
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai; dėl išlaidų darbuotojų
apgyvendinimui ir kelionei į/iš darbo;
lengvatinio PVM keleivių vežimo veiklai; neapmokestinamos PVM tarifu
subsidijos iš savivaldybių biudžeto
nuostoliams vietinio susisiekimo
maršrutuose padengti; neapmokestinamo akcizo mokesčiu gamtinės
dujos, naudojamos vidaus degimo
varikliuose; lengvatinis PVM spausdintiems leidiniams, apgyvendinimo paslaugoms, viešojo maitinimo įmonėse
pagamintam maistui).

REZULTATAS
Neatsižvelgta.

Procese. 2021 m. veiklą vykdė
darbo grupė mokestinės aplinkos pertvarkos klausimais; darbo grupės siūlymai šiuo metu vis
dar vertinami Finansų ministerijos viduje.

Dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF).

LPK teikė pasiūlymus visuose RRF plano svarstymo etapuose.

Į esmines LPK pastabas neatsižvelgta.

Verslo Taryba kreipėsi į LRS dėl
siūlomo įstatymo projekto dėl
Paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 6 ir 7 straipsnių
pakeitimo.

Įstatymo projektu siūlyta keisti paveldimo turto apmokestinimą, kai Lietuvoje paveldimas turtas, kurio vertė iki
300 000 eurų, būtų apmokestinamas
5 proc. tarifu, o turtas, kurio vertė viršija 300 000 eurų būtų apmokestinamas 20 proc. tarifu. Taip pat, mokesčių
lengvatos, kai turtą paveldi artimiausi
giminaičiai, būtų netaikomos turtui,
kurio vertė viršija 1 000 000 eurų. LPK
siūlė atsisakyti šio keitimo.

Atsižvelgta – projektas nebuvo
svarstytas nei Seimo komitetuose, nei plenariniame posėdyje.
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Dėl susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo.

LPK, kartu su Verslo taryba, siūlė
susilaikyti nuo susitarimo ratifikavimo arba jį atidėti.

Neatsižvelgta.

Dėl vokiško tipo ribotos atsakomybės bendrovės teisinės formos
atitikties Lietuvoje registruotai uždarajai akcinei bendrovei.

Teiktas siūlymas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo
12 str. 15 p. ir 30 str. 2 d. (termino
„akcija“ išaiškinimas) pataisų. Siūlyta, kad sąvoka „akcija“ apimtų
ir ribotos civilinės atsakomybės
užsienio vieneto dalis, jei šiame
užsienio vienete iš dalių formuojamas įstatinis kapitalas bei šis užsienio vienetas yra pelno ar tapataus
jam mokesčio mokėtojas.

Procese. 2022 m. pateiktas dar
vienas kreipimasis šiuo klausimu.

Perėjimas prie paskirstytojo pelno
apmokestinimo (arba 0 proc. pelno mokesčio tarifo reinvestuojamam pelnui).

LPK ne kartą raštu ir žodžiu įvairiuose formatuose skatino priimti
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, kurie sudarytų sąlygas perėjimui prie paskirstytojo pelno apmokestinimo (arba 0 proc. pelno
mokesčio tarifo reinvestuojamam
pelnui).

Procese.
Verta paminėti, kad Seime jau
buvo registruotas įstatymo projektas šiuo klausimu, todėl iš dalies į
LPK prašymą buvo atsižvelgta.

Dėl viešųjų asmenų sampratos ir
viešųjų asmenų teisinio statuso
(Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo Nr. I-1418 2
straipsnio pakeitimo įstatymas).

LPK prieštaravo viešųjų asmenų
sampratos išplėtimui, argumentuodama, kad viešųjų pirkimų
skaidrinimo problemos turėtų būti
sprendžiamos kitu būdu keičiant
teisės aktus. Tam tikros visuomenei svarbios sritys yra reguliuojamos įstatymų išimtimis nepaisant
to, viešieji ar neviešieji asmenys
patenka į jų taikymą.

Neatsižvelgta.

Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24
straipsnių pakeitimo ir įstatymo
papildymo 91 straipsniu įstatymo
projektas.

LPK ragino nepriimti įstatymo projekto, tačiau sukviesti tarpinstitucinę darbo grupę įstatymo projektui
tobulinti. Akcentuota, kad Įstatymo
projektas nesprendžia problemos,
kai dėl pastatų faktinės būklės, netinkamo jų eksploatavimo ar panašių aplinkybių vyksta ginčai tarp
pastatų savininkų ir Nacionalinės
žemės tarnybos; numatytas papildomas žemės nuomos brangintų
investicijas į gamybos sektorių;
įstatymo projektas prieštarauja
žaliajai krypčiai ir kt.

Neatsižvelgta.
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Kreiptasi į LRS Ekonomikos komitetą dėl išlaidų, kurias patyrė įmonės testuodamos darbuotojus,
kompensavimo.

LPK kreipėsi į LRS Ekonomikos komitetą, prašydama kompensuoti
įmonių patirtas išlaidas darbuotojų
COVID-19 testams atlikti privačiose
klinikose.

Iš dalies atsižvelgta. Pakartotiniai
LPK kreipimaisi į institucijas prisidėjo sukuriant sistemą valstybėje
testuoti darbuotojus specialiuose punktuose iki tol, kol skiepijimas tapo visiems prieinamas.

Prašymas dėl metinių ataskaitų
termino atidėjimo.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl užsitęsusios
COVID-19 situacijos ne visos asociacijos spėjo pakeisti įstatus dėl galimybės visuotinį narių susitikimą rengti
nuotoliniu būdu, prašyta atidėti asociacijų metinių ataskaitų tvirtinimo,
viešinimo ir teikimo terminą iki pandemijos pabaigos.

Neatsižvelgta.

Dėl mokesčių atidėjimo administravimo problematikos pandemijos metu.

Dėl verslo parodų organizavimo.

Siūlyta:
Nutraukti perteklinį mokesčių atidėjimo administravimą;
Vertinti įmones, kurios naudojasi mokesčių atidėjimo kaip teisėta Valstybės pagalbos verslui priemone, kaip
neturinčias mokestinės nepriemokos;
Patikslinti mokesčių atidėjimo taikymą akcizų mokesčio atžvilgiu bei
peržiūrėti karantino metu ribojamų
ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų
sąrašą.
LPK kreipėsi į ekonomikos ir inovacijų
ministeriją, siūlydama verslo parodų
organizavimą, kaip verslo rūšį, atskirti
nuo kitų masinių renginių organizavimo ir netaikyti masiniams renginiams
nustatytų veiklos apribojimų.
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Dėl Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir žuvininkystės plėtros programos projekto

Pateiktas pasiūlymų paketas.
Pasiūlymuose atsispindi:
agromaisto sektoriaus įtvirtinimas
kaip gyvybiškai svarbaus Lietuvos
ekonomikai; mokslo ir agromaisto
sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas; žemės ūkio modernizavimo poreikis; agromaisto sektoriaus
eksporto didinimas; atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriuje diegimo skatinimas; ūkininkaujančiųjų
gebėjimų stiprinimo poreikis ir kt.

1 ATSIŽVELGTA
0 PROCESE
0 NEATSIŽVELGTA

REZULTATAS
Iš dalies atsižvelgta.
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Inovacijų lokališkumo problema
(„smėlio dėžės“ efektas).

Pateikiami galimi tarptautiškumo
skatinimo sprendimai dalyvaujant Horizont Europe akseleravimo programoje.

Atsižvelgta.

Pritarta 2021–2030 m. NPP įtvirtintiems strateginiams tikslams, iš
kurių vienas yra naujų mokslo žinių, technologijų, naujų produktų
pagal sumaniosios specializacijos
prioritetus kūrimas, komercinimas ir diegimas, daugiausia dėmesio skiriant didžiausio potencialo sritims, tokioms kaip gyvybės
mokslų gairėse numatytoms gyvybės mokslų ir biotechnologijų
bei inžinerinei pramonei.

Papildomai pateiktas projektų
ir jų verčių. Atkreiptas dėmesys,
kad LPK nuomone kuo greičiau
turėtų būti pradėti įgyvendinti
projektai skirti paskatinti pramonės transformaciją, padidinti
integraciją į strategines vertės
grandines bei pramonės aljansus, o taip pat programos “Europos horizontas” akseleravimo
programa.

Atsižvelgta iš dalies

Pramonės transformacijos reforma ir inovacijų skatinimo fondo
įstatymas.

Pateiktas siūlymas svarstyti galimybę Pramonės transformacijos
skatinimo mechanizmą įgyvendinti panaudojant Inovacijų skatinimo fondą, kuris, panaudojus RRF lėšas esančias skirtingų
ministerijų žinioje, galėtų tapti
pagrindiniu ekonomikos transformacijos įrankiu, skiriančiu skatinamąjį finansavimą pramonės
transformacijai ir tuo pat metu
padidinti finansavimą veikloms
mokslo, technologijų ir inovacijų
srityse.

Neatsižvelgta
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LIC vaidmuo Lietuvos inovacijų
paramos ekosistemoje ir LIC potencialo panaudojmas bendradarbiaujant su kuriama Inovacijų agentūra, kuri įgyvendintų ir
administruotų visas pagrindines
inovacijų skatinimo priemones.

Pateiktos 4 alternatyvos, kaip LIC
potencialas gali būti panaudotas
įgyvendinant šios LR vyriausybės
pradėtą Inovacijų reformos antrą
etapą.

Procese

Verslo, mokslo institucijų ir valdžios bendradarbiavimas MT, EP
ir inovacijų srityse.

Pateikti siūlymai dėl misijų modelio tikslų.

Procese

Inovacijų reforma.

Pateikti LR technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2,
10, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 25 ir 27
straipsnių pakeitimo,
Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo komentarai.

Atsižvelgta

Pateikta pozicija dėl būtinybės
atsižvelgti į 2021-12-07 Lietuvos
Respublikos Seimo patvirtintus,
EIM parengtus įstatymų projektus
dėl inovacijų reformos ir vienos
už šalies inovacijas atsakingos
agentūros steigimą, kadangi šis
sprendimas lemia tai, kad technologijų ir inovacijų (toliau – TI)
politiką Lietuvoje formuoja – EIM.

Atsižvelgta

Mokslo tarybos sudarymas

REZULTATAS

Iš dalies atsižvelgta
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Lietuvos įmonių tarptautiškumo
skatinimas technologijų ir inovacijų srityje, dalyvavimo Europos Horizonto programoje kompetencijų
didinimas ir (Interino LT projektas)

Pateikti tarptautiškumo padidinimo ir dalyvavimo Europos Horizonto partnerystėse skatinimo
sprendimai.

Atsižvelgta. Skirtas finansavimas

Interino projekto kolektyvo ugdymas.
Pateiktos rekomendacijos rengiant paraiškas (pvz.: Bridge - Industry5.0)

Atsižvelgta.
Finansavimas neskirtas.

Pramonės transformacijos
reforma.

Darbas su MITA rengiant priemones – Pramonės transformacija,
Partnerystėms, IPCEI ir kt.

Neatsižvelgta.

Inovacijų skatinimo fondo
įstatymas.

Pateiktas siūlymas svarstyti galimybę Pramonės transformacijos
skatinimo mechanizmą įgyvendinti panaudojant Inovacijų skatinimo
fondą, kuris, panaudojus RRF lėšas
esančias skirtingų ministerijų žinioje, galėtų tapti pagrindiniu ekonomikos transformacijos įrankiu,
skiriančiu skatinamąjį finansavimą
pramonės transformacijai ir tuo
pat metu padidinti finansavimą
veikloms mokslo, technologijų ir
inovacijų srityse.

Atsižvelgta. Įstatymas priimtas.
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LIC vaidmuo Lietuvos inovacijų
paramos ekosistemoje.

Pateiktos 4 alternatyvos, kaip LIC potencialas gali būti panaudotas įgyvendinant šios LR vyriausybės pradėtą
Inovacijų reformos antrą etapą.
Darbas su LIC ir LPK atstovavimas derybose su EIM dėl ministerijos buvimo
dalininku LIC.

Procese.

Parengiant misija “Sumani ekonomika - konkurencingai Lietuvai. Pramonės dviguba transformacija.

Misija atrinkta MTI Tarybos svarstymui.

Procese.

Inovacijų reforma.

Pateikti LR technologijų ir inovacijų
įstatymo Nr. XIII-1414 2, 10, 11, 14, 18,
19, 21, 23, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo,

Atsižvelgta.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo komentarai.

Iš dalies atsižvelgta.

Visus metus buvo palaikomas ir plėtojamas ekspertinio lygio bendradarbiavimas technologijų ir inovacijų
politikos lygmeniu (TIĮ, MSĮ įstatymų
pakeitimo įstatymai, Inovacijų agentūra).

Iš dalies atsižvelgta.

Teiktas ekspertinis vertinimas teisės
akto projektui.

Atsižvelgta iš dalies.

Pateiktos pastabos ir rekomendacijos Olandų kompanijos Circle Economy atliktos Lietuvos
pramonės žiediškumo analizės
dokumentų komplektui.

Išryškintas pramonės konkurencingumo išsaugojimo aspektas.

Atsižvelgta.

Pateiktos rekomendacijos dėl trijų
kelrodžių priemonių planų integracijos.

Atsižvelgta. Procese.

Dalyvauta rengiant EIT MAnufacturing KIC 2023-2024 metų kvietimus.

Pateikti pasiūlymai dėl priemonių.

Atsižvelgta.

Pastabos EIM dėl ES Pramonės
strategijos įgyvendinimo, aljansų
ir IPCEI projektų

Pateiktos rekomendacijos EIM dėl ES
Pramonės strategijos įgyvendinimo
dalyvavimo aljansuose ir IPCEI projektuose.
Pateiktos rekomendacijos ir pastabos
dėl puslaidininkių IPCEI:
a. IPCEI on Microeolectronics II
b. Pastabos puslaidininkių rinkos pažvalgai.

Atsižvelgta. Inicijuota įmonių atranka į puslaidininkių IPCEI.

LMT nuostatai.
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Veikla Manufuture aukšto lygio
DG:
a. Biointelligent manufacturing
subplatform;
b. DG valstybės pagalbos schemoms.

Parengti pasiūlymai Biointelligent manufacturing subplatform Skills and education daliai

Atsižvelgta. Procese.

Parengtas pozicijos dokumentas.

Atsižvelgta.

Įstojome į EFFRA.
Veikla EFFRA - Made in EU partnerystės valdyboje.

Pasiūlytas LPK atstovas įtrauktas į EFFRA
- Made in EU partnerystės valdybą

Patvirtinta narystė.
Gautas finansavimas.

Dviejų ŠMSM viceministrų vizito
į EIT Manufacturing KIC būstinę /
susitikimo su vadovybe organizavimas.

Suorganizuotas ŠMSM viceministrų
vizitas į EIT Manufacturing KIC būstinę
Paryžiuje.

Atsižvelgta.

Darbas su AI, data ir Robotics partneryste dėl narystės.

Atliktas parengiamasis darbas dėl narystė. Nestojome dėl nepalankių sąlygų.

Neįstota.

Įstojome į SPIRE. Darbas su SPIRE
partneryste dėl narystės.

Atliktas parengiamasis darbas dėl narystė. Nestojome dėl nepalankių sąlygų.

Patvirtinta narystė.
Gautas finansavimas.

Dalyvauta Lietuvos pramonės perėjimo prie Žiedinės ekonomikos
kelrodžio“ rengime.

Konfederacijos atstovavimas rengiant
žiedinės ekonomikos kelrodį – teiktos
pastabos ir pasiūlymai dokumentui,
dalyvauta DG veikloje. Pateikiau LPK
pastabas ir pasiūlymus projekto „Lietuvos pramonės perėjimo prie Žiedinės
ekonomikos kelrodžio“ (ŽEK) parengimo ekspertams.

Atsižvelgta.

Dalyvauta DG rengiant kelrodį
„Roadmap for the integration of
the Lithuanian industry into European value chains

LPK atstovavimas DG ir pastabos ir rekomendacijos dokumentui Roadmap
for the integration of the Lithuanian industry into European

Atsižvelgta.

Lietuvos vandenilio platformos
kuriamos „Vandenilio panaudojimas pramonės sektoriuje“ darbo
grupės.

Vidmantas Janulevičius - EIMIN pasiūlytas Lietuvos vandenilio platformos
kuriamos „Vandenilio panaudojimas
pramonės sektoriuje“ darbo grupės
vadovu

Atsižvelgta.

Pramonė 4.0 Think tank projektas
ir jo pristatymo parengimas.

Kartu su KTU ir LIC parengta Pramonė
4.0 Think tank studija. Pristatyta EIM,
ŠMSM, URM ir Pramonė 4.0 platformai.

Neatsižvelgta.

Dėl Modernizavimo fondo panaudojimo.

Pateiktos rekomendacijos ir sudaryta
MITA/LPK darbo grupė dėl Modernizavimo fondo panaudojimo.

Atsižvelgta.
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Dėl 2021-2026 m. Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo plano „Naujos kartos
lietuva“ energetikos dalies.

LR Vyriausybei, LR energetikos,
finansų ir aplinkos ministerijoms
LPK pateikė savo poziciją, apėmusią platų spektrą klausimų:
– būtinybė integraliai įvertinti
visuose valstybės paramos
instrumentuose numatomas
priemones atsinaujinančios
energetikos plėtros ir klimato
kaitos mažinimo tikslais;
– šilumos gamybos ir CŠT, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, plėtra;
– investicinė parama elektros
gamybai iš atsinaujinančių išteklių pramonės įmonėms;
– parama investicijoms į elektros
perdavimo ir skirstymo tinklų
stiprinimą;
– jūrinio vėjo infrastruktūros
įrengimo finansavimas;
– biometano gamybos skatinimas;
– skystųjų biodegalų gamybos
skatinimas;
– išmanaus vandenilio panaudojimo skatinimas;
– ir kt.

10 ATSIŽVELGTA
6 PROCESE
3 NEATSIŽVELGTA

REZULTATAS
Iš dalies atsižvelgta.
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Dėl vandenilio technologijų Lietuvoje plėtros:
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė „Naujos kartos Lietuva“ numatytas 20
mln. Eur finansavimas vandenilio
technolgijų ir jų panaudojimo
skatinimo plėtrai neleis Lietuvai
padaryti proveržio įsisavinant ir
įdiegiant vandenilio technologijas
energetikos, transporto bei išmaniųjų miestų infrastruktūroje.

LPK siūlė kuo greičiau inicijuoti
demonstracinį-pilotinį projektą
naujų vandenilio technologijų
kūrimui, vystymui, išbandymui
ir integravimui į energetikos bei
transporto sistemas. Šiam tikslui
pasitarnautų Lietuvos energetikos
instituto, LPK nario, siūloma Žaliojo miestelio išmaniųjų energetikos
sistemų MTEPI infrastruktūra. Šiai
iniciatyvai būtų tikslinga skirti 12
mln. Eur.
Energetikos ministras D. Kreivys
pakviestas susitikti su LPK prezidentu V. Janulevičiumi bei jo kolegomis išklausyti Žaliojo miestelio
vizijos ir jos indėlio pristatymo.

Atsižvelgta. (Įvyko ne vienas susitikimas. Buvo aptartas ir finansinės paramos projektui klausimas.)

2020 m. LPK pateikė pastabas ir
pasiūlymus (keldama darbuotojų
trūkumo ir kitas eksploatavimo
problemas) derinti pateiktam
energetikos ministro įsakymo
„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio
7 d. įsakymą Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių
darbuotojų atestavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
projektui Nr. 20-14722, tačiau kelios esminės pastabos liko neįvertintos. Taip pat neįvertintos LPK
pastabos dėl kartu teiktos derinti
Bendros energetikos darbuotojų
atestavimo schemos.

LPK paprašė LR energetikos ministerijos ir VERT pateikti paaiškinimą, kodėl neatsižvelgta į
įmonėms, eksploatuojančioms
energetinius įrenginius, labai aktualius klausimus ir kaip numatoma
spręsti susidariusią situaciją.

Neatsižvelgta. (Į pakartotiną kreipimąsi neatsakyta. Aprašas iš
esmės patvirtintas. Registruotas
nutarimas dėl Schemos dar neįsigaliojęs.)

XVIII-osios LR Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo
plano projekto 5.8.6. ir 5.8.7.
punktai iš esmės galėjo būti suprasti kaip valstybės ypatingas
interesas, kad gamybos ir sisteminių paslaugų rinkoje paslaugas teiktų paminėta viena konkreti akcinė bendrovė, o ne kitos
(pavyzdžiui, privataus sektoriaus)
įmonės, įvykdžiusios analogiškus
punktuose minimiems projektus,
kurie liko neįtraukti į Planą.

LR Vyriausybei ir LR energetikos
ministerijai pasiūlė:
– išbraukti 5.8.6. ir 5.8.7. punktus ir numatyti rinkos mechanizmą, užtikrinantį elektros gamybos adekvatumą Lietuvoje
bei pakankamos sisteminių
paslaugų pasiūlos užtikrinimą;
– siekiant Žaliojo kurso tikslų,
įtraukti eilę nuostatų, susijusių
su nedidelės galios generacija
CŠT, nusidėvėsiančiais katilais,
vėjo elektrinių parku jūroje,

Iš dalies atsižvelgta.
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Į Punktus įtraukti projektai, kuriems nėra aiškus poreikis ir kurie
faktiškai iškreipia rinką.
Plane įžvelgtas tam tikrų potencialių priemonių, siekiant žalinimo
tikslų energetikos srityje, trūkumas.

saulės jėgainėmis, energijos
kaupimo įrenginių diegimu,
efektyvaus ir tikslinio elektros
tinklo naudojimu, naujais balansavimo sprendiniais, metinio elektros energijos iš AIE
kiekio apskaičiavimo formule,
VIAP, pilotiniais demonstraciniais moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtram, inovacijų
infrastruktūromis ir kt.

Daugumoje pramonės objektų yra
įdiegta įranga, kuri gaisro metu turi
padėti saugiai evakuoti žmones ir
efektyviai gesinti gaisrą. Kadangi
šiuo metu egzistuoja spraga Lietuvos ir ES reikalavimuose dėl ugniai
atsparių kabelių tvirtinimo, atsiranda didelė rizika, kad tam tikros
sistemos neveiks ir smarkiai išauga
grėsmė žmonių bei turto saugumui.

LPK pateikė pasiūlymus LR energetikos ministerijai patikslinti Taisykles ir nustatyti reikalavimus
stacionariosios instaliacijos kabeliams ir ugniai atsparių kabelių
laikymo bei tvirtinimo sistemoms
užtikrinti gaisrinės saugos inžinierinių sistemų darbą ne trumpiau
kaip 60 min. gaisro metu.

Atsižvelgta.

Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto 2021-05-04 Nr. (8.1-26Mr)3861:
LPK apmokestinimą VIAP mokesčiu
pagal 9 straipsnį traktavo kaip:
– neproporcingą, diskriminacinį,
– prieštaraujantį direktyvos (ES
2018/2001) nuostatoms,
– sudarantį nepalankias sąlygas
investicijoms į atsinaujinančios
energetikos vystymą,
– galimai darantį itin didelę žalą
energetinės nepriklausomybės
didinimui Lietuvoje.

LPK LR energetikos ministerijai
pakartotinai siūlė nustatyti, kad
vartotojai, elektros energiją perkantys tiesiogiai iš AIE gamintojų,
negavusių valstybės paramos pagal ilgalaikes AIE pirkimo-pardavimo sutartis, būtų atleisti nuo VIAP
mokesčio. Toks siūlymas sumažintų VIAP mokėtojų ratą, tačiau
sumažintų pačių reikalingų VIAP
lėšų apimtį.

Neatsižvelgta.

Dėl aktyvesnio bendradarbiavimo
kuriant saulės šviesos jėgainių rėmimo tvarką:
paramos saulės šviesos energetikai
vystyti teikimo programas administruoja skirtingos ministerijos, agentūros, kurių darbuotojai ne visada turi
reikiamų žinių, kad galėtų teisingai
sudėlioti prioritetus, atskirti kokybiškus sprendinius, parengti paramos
teikimo tvarkas, kurios geriausiai atitiktų valstybės ilgalaikius interesus.

LPK LR energetikos ministerijai
pateikė metodinę medžiagą dėl
saulės šviesos jėgainių įrengimo
ekonominio naudingumo kriterijų,
kuriuos LPK nario, Lietuvos tvarios
energetikos asociacijos, iniciatyva
parengė Kauno technologijos doktorantai.

Atsižvelgta.
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Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų
objektyvių priežasčių elektrinių
parkų vystytojai susidūrė su sunkumais per nustatytą terminą įgyvendinti valstybės remiamų projektų reikalavimus.

LPK LR energetikos ministerijos paprašė spręsti dėl galimybės koreguoti projektų vykdymo terminus.

Atsižvelgta.

Dėl elektros perdavimo sistemos
operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano viešosios konsultacijos.

LPK VERT pasiūlė numatyti:
– mažųjų biokuro kogeneracinių
elektrinių plėtrą ir jų bendros galios didėjimą;
– bent 200 MW naujų šiluminių
elektrinių galių iki 2025 m.

Neatsižvelgta.

Dėl neišnaudoto potencialo spręsti energetinio efektyvumo klausimus ir kartu skatinti žaliosios
elektros energijos gamybą Lietuvoje, vykdant daugiabučių namų
modernizavimo ir viešųjų pastatų
energetinio efektyvumo didinimo
programas.

LPK pateikė prašymą LR Vyriausybės kanceliarijai ir ministerijoms
pakoreguoti Statybos techninio
reglamento, Daugiabučių namų
modernizavimo programos ir Viešųjų pastatų pastatų modernizavimo programos nuostatas taip, kad
naujiems ir renovuotiems daugiabučiams pastatams būtų taikomas
reikalavimas arba papildoma paskata įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius – integruotus saulės modulius,
gaminančius žaliąją energiją.

Atsižvelgta.

Dėl LR Seimo Ekonomikos komiteto ypatingos skubos tvarka pateikto
pasiūlymo keisti įstatymo projekte
Nr. XIIIP-5202 numatytą jūrinio
vėjo paramos modelį (CfD) į niekur
pasaulyje dar nebandytą, rizikingą
modelį, dėl kurio galėtų sumažėti
konkurencija, jūriniame parke pagaminta žalioji elektros energija
greičiausiai atitektų kelioms korporacijoms, o ne visiems Lietuvos vartotojams, ateityje esant aukštoms
elektros energijos kainoms Lietuva
netektų galimybės papildomai uždirbti is CfD modelio.

LPK kartu su LVK prašė LR Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto nepritarti naujam pasiūlymui ir palaikyti
CfD modelį, išbandytą ir jūrinio vėjo
energetikos vystytojams gerai žinomą schemą, dėl kurios Lietuvoje
diskutuota nuo 2020 m. pradžios
ir kuriam pritarė tiek ankstesnė Vyriausybė, tiek dabartinė, pritarimą
išreiškusi 2021 m. rugpjūtį pateiktoje Vyriausybės išvadoje.

Dėl siekio užtikrinti nuolatinę ir
nuoseklią gaminančių vartotojų
plėtrą Lietuvoje.

LPK LR aplinkos ir energetikos ministerijoms pasiūlė 2022 m. užtikrinti bent 3 finansinės paramos kvietimus gaminantiems vartotojams iš
ES struktūrinės paramos ir Klimato
kaitos programos lėšų.
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LPK pozicija dėl peržiūrėtos Europos Sąjungos apyvartinių taršos
leidimų prekybos sistemos (ES
ATLPS) direktyvos ir ES pasienio
anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) reglamento
iš Europos Komisijos parengto ir
2021 m. liepos 14 d. paskelbto Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinio („Fit for 55“
teisės aktų projektų paketo).

LPK kreipėsi į eurokomisarą V.
Sinkevičių, europarlamentarą A.
Kubilių ir ministerijas, prašydama
palaikyti Lietuvos azoto trąšų ir cemento gamintojams – sektoriams,
kurie planuojami įtraukti į PADKM
– bei kitų energijai imlių pramonės
šakų konkurencingumą užtikrinančias nuostatas.
Ministerijoms pateikta pozicija, jog
ATLPS turi būti maksimaliai pagrįsta rinkos ir ekonominio veiksmingumo principais, užtikrinti adekvačias finansavimo priemones bei
atsižvelgti į pramonės šakų skirtumus ir transformacijos galimybes,
įskaitant mažai taršių technologijų
vystymąsi ir prieinamumą. Prognozuojamas ATL kainos augimas turi
skatinti inovacijas, naujų technologijų kūrimą, vystymą bei diegimą,
bet tuo pat metu tokia žalioji transformacija turi būti tvari, stabili, nekenkianti įmonių konkurencingumui, nesąlygojanti CO2 ir investicijų
nutekėjimo.

Procese. (Derybų dėl šių „Fit for 55“
teisės aktų projektų laikotarpis dar
tęsiasi.)

Atsinaujinančių išteklių energijos
direktyvos peržiūros (iš „Fit for
55“ paketo) 22a straipsnis nustato nesavalaikį tikslą pramonei iki
2030 m.

LPK pareiškė savo poziciją LR energetikos ministerijai, jog ES valstybės narės tikslas iki 2030 m. – 50%
atsinaujinančiųjų išteklių nebiologinės kilmės kuro (žaliasis vandenilis
arba vandenilio pagrindu pagamintas sintetinis kuras) naudoti kaip
pradinę žaliavą arba kaip energijos
nešiklį pramonės sektoriuje – būtų
ne privalomas, o indikatyvus.
Pažymėta, jog straipsnį privalu vertinti ir sąsajoje su kitais EK siūlomais Direktyvos pakeitimais.

Atsižvelgta/procese. (Derybų periodu rudenį ministerija pritarė LPK
pozicijai, tačiau derybų dėl šio „Fit
for 55“ teisės akto projekto laikotarpis dar tęsiasi.)

Dėl elektros persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos pakeitimo:
ilgametė LPK keliama problema –
neproporcingai nustatomi elektros persiuntimo tarifai vidutinės
ir žemos įtampos vartotojams,
neįvertinant jų realiai naudojamos
elektros persiuntimo tinklo infras-

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

Procese. (Įvyko keli VERT, ESO ir
LPK susitikimai, kuriuose LPK atstovavo savo poziciją. Kompromisas pasiektas nebuvo iki atėjo nustatytas terminas VERT patvirtinti
atnaujintus tarifus, todėl likusiai
2021 m. daliai ir 2022 m. jie patvirtinti neatsižvelgiant į LPK poziciją,
tačiau VERT įsipareigojo 2022 m.
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truktūros dalies. Nuo 2017 m. įgyvendinami pakeitimai tinkama linkme, tačiau skirtumai dar nėra proporcingo
dydžio naudojamai persiuntimo tinklo
infrastruktūros daliai.

2022 metams, turėtų būti ir toliau
labiau didinamas absoliutus persiuntimo tarifų skirtumas tarp vidutinės įtampos ir žemos įtampos
vartotojų.

suformuoti tarpinstitucinę (VERT,
ESO, LPK, įtraukiant ir ENMIN)
darbo grupę su siekiu sistemiškai
peržiūrėti Metodiką, numatant didesnes paskatas vartotojams dėl
efektyvesnio galios išnaudojimo
ir perteklinių galių atsisakymo bei
nustatant galios dedamąją buitiniams vartotojams.

Elektros energijos persiuntimo trikdžiai Lietuvoje, dėl kurių sustoja gamyba, genda įranga, patiriami nuostoliai.
Dėl senų perdavimo linijų AB „Energijos skirstymo operatorius“ neužtikrina
kokybiško, t. y. nepertraukiamo, elektros tiekimo.

LPK kelis kartus 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. 2021 m. birželio 16 d.
buvo organizuotas susitikimas, kuriame buvo pristatytos identifikuotos problemos, bei jų sprendimo
būdai trumpalaikėje perspektyvoje.

Procese. (ESO planavo pristatyti
studiją „Elektros tinklų kokybės
stebėsena“ 2021 m. birželio-liepos mėn., atsižvelgiant į rezultatus
būtų sprendžiama dėl tolesnęs
veiksmų eigos. LPK abejota studijos tikslingumu, kadangi šiuo klausimu problematiškiausios Lietuvos
vietos yra aiškios.)

Šiuo metu siūloma Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyti,
kad jei visų vartotojo sąskaitų suma,
susijusi su gaminančio vartojo išlaidomis ir mokesčiais, įskaitant įrenginių
išsipirkimą, neviršija išlaidų vartojant
elektros energiją, netapus gaminančiu vartotoju, tokioms sutartis galima
pasinaudoti Vartojimo kredito įstatyme numatytomis išimtimis. Įstatymas
keistinas, siekiant palankesnių sąlygų
įsigyti įrengimus gaminantiems vartotojams ir siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais.

LPK siūlė asmenims, diegiantiems
energijos vartojimo efektyvumą
didinančias priemones, sukurti paprastesnes sąlygas pirkti įrenginius
ir sistemas išsimokėtinai. Kadangi
energijos efektyvumą didinančios
priemonės lemia mažesnes išlaidas
elektros energijai, jas išsiperkant
vartotojams papildomų finansinių
įsipareigojimų nesusikuria, jei sąskaitų suma išsiperkant įrenginius
neviršija sąskaitų, nenaudojant
energijos efektyvumą didinančių
priemonių. Tokie pakeitimai skatintų vartoti energiją, pagamintą iš
atsinaujinančių šaltinių, bei sudarytų prielaidas atpigti elektrai.

Procese. (LPK ir atsakingos ministerijos sutarė dėl siūlomų pakeitimų
prasmingmo, liko sutarti dėl palūkanų normos.)

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, LR Seimą, Vyriausybę ir Prezidentūrą,
prašydama įvertinti planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procedūrų ir taikomų
sąlygų apimtis bei realų poreikį, su
siūlymu maksimaliai optimizuoti
šiuos institucinius perteklinius reikalavimus.

Procese. (Vyksta dialogas su ministerijomis, atsakingomis institucijomis bei Seimo nariais.)
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LPK TEIKTI PASIŪLYMAI
TRANSPORTAS,
INFRASTRUKTŪRA IR LOGISTIKA

4
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Dėl LR Vyriausybės 2020-2024 m.
programos įgyvendinimo priemonių plano.

LPK pasiūlymai LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių
planui transporto, infrastruktūros ir
logistikos srityse LR susisiekimo ministrui M. Skuodžiui pateikti raštu bei
pristatyti LPK vadovybės susitikimo
su ministru metu.

Iš dalies atsižvelgta.

Dėl fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų
funkcijas, žinių tikrinimo tvarkos
aprašo projekto derinimo (reg. nr.
21-18251): LPK nepritarė Projekto
11.9 p., kuriuo siūlyta sutrumpinti
egzamino laiką testui spręsti iki 1
val., tai pat turėjo pasiūlymą.

Kreiptasi į LR susisiekimo ministeriją
ir Lietuvos transporto saugos administraciją, siūlant palikti tuo metu
galiojusioje tvarkoje leistą egzamino
laiką – 1,5 val., kadangi egzaminas –
sunkus, egzaminuojama iš didelės
apimties teisės aktų. Pastebėta, jog
kiek ilgesnio laiko reikia egzaminuojamiesiems, egzaminą laikantiems
su vertėju. Testo klausimus siūlyta
grupuoti pagal krovinių specifiką.
Taip pat siūlyta numatyti galimybę
egzaminuoti nuotoliniu būdu.

Atsižvelgta.

Dėl kelių įstatymo nr. I-891 20
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (reg. nr. 21-18148):
neįvertinama aplinkybė, kad sudėtingų krovinių vežimas dažniausiai
kyla iš komercinių-teisinių santykių.

LPK pateikė pastabą LR susisiekimo
ministerijai atsižvelgti į tai, jog vežimo santykiuose dalyvauja ne vien tik
transporto priemonės savininkas ar
valdytojas (kuriais gali būti bankai ar
kt. finansinės organizacijos), bet dažniausiai dalyvauja krovinio siuntėjas,
gavėjas arba vežėjas.

Atsižvelgta.
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Dėl LR susisiekimo ministerijos sudarytos tarpinstitucinės projekto
valdymo grupės veiksmų planui
dėl logistikos grandinių diversifikavimo parengti

Dalyvaujant deleguotiems LPK atstovams, tarpinstituciniuose pasitarimuose su Klaipėdos jūrų uosto
direkcija ir Lietuvos jūrų krovos
kompanijų asociacija dėl krovinių
rinkų diversifikavimo galimybių aptarta pristatyto LR susisiekimo ministerijos projekto „Veiksmų plano dėl
logistikos grandinių diversifikavimo
parengimas“ koncepcija, aptartos
pastabos projekto koncepcijai ir socialiniams partneriams išplatinam
susijusiam klausimynui.

Procese: 2021 m. IV ketvirtyje įvyko du susitikimai, tolesni planuojami 2022 m.
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LPK TEIKTI PASIŪLYMAI
ŠVIETIMO POLITIKA
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Pasiūlymai ŠMSM LRV programos įgyvendinimo priemonių
planui.

Pateikti 24 pasiūlymai Vyriausybės
2020-2024 metų prgramos įgyvendinimo priemonių planui švietimo
politikos srityje.

Atsižvelgta.
LPK siūlymai įtraukti į ŠMSM
priemonių planą. 2021 m rezultatai: patvirtintos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymo
taisyklės, pilotuojamos atnaujintos BUP mokyklose, patvirtintas
jaunų mokytojų pritraukimo
į regiono mokyklas skatinimo
planas, atidaryti 7 STEM centrai,
patvirtinta STEAM centrų taryba,
rengiama suaugusiųjų mokymo
reforma, rengiama profesinio
orientavimo reforma ir kt.

Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas.

Parengta bendra Junior Achievement, Lietuvos moksleivių sąjunga,
LVK, LPK, Investor‘s Forum, VU pozicija dėl galimybės užtikrinti verslumo
ir finansinio raštingumo ugdymo tęstinumą ir plėtrą šalyje.

Procese
LPK nariai įsitraukė į Junior
Achievement ,,accelerator_x”
programą, dirbo verslo savanoriais ir dalinosi savo patirtimi su
moksleiviais kuriančiais sėkmingas bendroves.

Siūlymai dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
plano.

LPK rašte atkreipiamas dėmesys,
kad kuo greičiau turėtų būti pradėti
įgyvendinti projektai skirti paskatinti
pramonės transformaciją, padidinti
integraciją į strategines vertės grandines bei pramonės aljansus, o taip
pat programos “Europos horizontas”
akseleravimo programa. Papildomai
teikiamas anksčiau nesvarstytų projektų ir jų verčių sąrašas. Siūlyta EUR
8 mln. Švietimo inovacijoms ir STEAM
sričių plėtrai bendrajame ugdyme.

Atsižvelgta.
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Galimybė naudotis tęstinio profesinio mokymo programomis
visiems asmenims, neatsvelgiant
į amžių ir turimą kvalifikaciją.

Prašoma pakeisti LR Profesinio
mokymo įstatymą - pašalinti ribojimus pagal įstatymo nuostatą
„7 straipsnis. Tęstinis profesinis
mokymas. 1. Tęstinis profesinis
mokymas yra skirtas ne pirmajai
kvalifikacijai įgyti“ ir sudaryti galimybes naudotis tęstinio profesinio mokymo programomis visiems asmenims neatsižvelgiant į
amžių bei turimą kvalifikaciją.

Procese.
LRS yra įregistruotas Profesinio
mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2
ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

„Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo“ naujoje
redakcijoje neatsižvelgta į verslo
bendruomenės susitikimuose išsakytas patirtis ir siūlymus. Ženkliai sumažintos darbdavių dalyvavimo kompetencijų vertinime
galimybės ir padidintas valstybės
vaidmuo. Pateikti du siūlymai:
1) svarstyti kompetencijų vertinimo atsakomybes, numatytas
Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkos apraše ir
procesą iš naujo;
2) įgyvendinti kompetencijų centrų pilotinį modelį, atskirose
profesinio mokymo įstaigose
sutelkiant konkretaus sektoriaus (pvz. Turizmo ir maitinimo, statybų, inžinerijos ir kt.)
ekspertines kompetencijas,
kurios būtų atsakingos už atitinkamo sektoriaus programų
rengimą, atnaujinimą, kvalifikacijos tobulinimą, metodinės
pagalbos teikimą kitoms mokykloms.

Procese.
Sudaryta ŠMSM darbo grupė tvarkos aprašo koregavimui.
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Pasiūlymai dėl ES 2021-2027 m.
SF investicijų panaudojimo

Pateikta pasiūlymai/pastabos
(suvestinė lentelė) dėl ES SF 20212027 investicijų panaudojimo.
Siekiant ugdyti MVĮ reikalingus
darbuotojų įgūdžius, leisiančius
prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės
transformacijos (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), pasiūlyta papildyti veikla:
darbuotojų mokymai darbo vietoje, manome, kad „Pameistrystės“
(mokymo darbo vietoje) instrumento taikymas turėtų būti prioritetas ugdant MVĮ reikalingus
darbuotojų įgūdžius, sietinus su
dviguba pramonės transformacija.

Atsižvelgta iš dalies.

Inovacijų reforma

Pateikti LR Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 pakeitimo komentarai, susiję
su siūlymu eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtros sąvokos
perkėlimu į TĮ.

Iš dalies atsižvelgta.
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8. UŽSIENIO RYŠIAI IR
PASLAUGOS VERSLUI
EK nagrinėjamų pozicijų, inicijuotų diskusijų ir priimtų sprendimų analizė, santraukos nariams,
pozicijos:

19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) priimtų nuomonių analizių;

2

dalyvavimai Europos Komisijos viešosiose
konsultacijose ir pateiktos LPK pozicijos;

2

EESRK darbdavių grupės organizuotų susitikimų su Europos Komisijos komisarais santraukos su komentarais;

2

parengti laiškai prezidentui G. Nausėdai prieš
EVT kartu su BUSINESSEUROPE pozicijomis.

EBPO teikiamų ekspertinių analizių ir apžvalgų
santraukos, padėsiančios formuoti LPK įžvalgas ir pozicijas aktualiausiais ekonomikos, viešojo valdymo ir kitais klausimais:

9

parengtos EBPO Business at OECD dokumentų santraukos;

2

LPK pasisakymai su pasiūlymais Business at
OECD renginiuose, dalyvaujant EBPO vadovybei.
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Brexit tematika:
suorganizuotas vebinaras „Brexit iššūkiai ir galimybės verslui“;

5

dalyvavimai vebinaruose Brexit tematika;

5

parengti straipsniai su informacija apie
Brexit nariams.
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BUSINESSEUROPE, EBPO, EESRK
•

Atnaujintas LPK atstovavimo BusinessEurope
komitetuose ir darbo grupėse sąrašas ( Atstovavimas 7-iuose).

•

Dalyvavimas BusinessEurope Prezidentų tarybose – 2 susitikimai. BusinessEurope ExCo – 4
susitikimai.

•

Nuolatinis dalyvavimas Business at OECD darbe,
generalinėje asamblėjoje, darbas su LR atstovais
EBPO. Įvyko 1-asis nuotolinis EBPO Generalinio
sekretoriaus M. Cormann ir Business at OECD,
kuriai priklauso ir LPK, narių susitikimas.

•

Nuolatinis dalyvavimas Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto (EESRK) darbe.

•

Partnerysčių su diplomatijos atstovais stiprinimas: LPK Viceprezidentas Arūnas Laurinaitis
dalyvavo LR Garbės konsulų nuotoliniame suva-

žiavime. Rengiama LPK, LR URM ir garbės konsulų bendradarbiavimo ir tikslų, veiklų nustatymo
sistema. LPK vadovai nuolat dalyvauja Ekonominės diplomatijos tarybos darbe. Nuolatinis dalyvavimas Trijų jūrų iniciatyvos (3JI) darbo grupės
darbe.
•

Parengta visa eilė kreipimųsi į LR ir tarptautines
institucijas Kinijos klausimu, rinkta ir sisteminta
informacija apie mūsų įmonių patioriamus sunkumus su Kinija, teikiant ją Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms.

•

Plečiamas bendradarbiavimas su Taivanu: įvyko
pirmas nuotolinis LPK ir Taivano nacionalinės
pramonės federacijos (CNFI) susitikimas. Rengiamas LPK ir CNFI bendradarbiavimo memorandumas bei jo pasirašymas fizinės atvykstamosios arba išvykstamosios verslo misijos metu.

VERSLO TARYBOS

Lietuvos–Asean verslo taryba
•

2021 m. kovo 15 d. vyko LPK organizuojamas
seminaras apie ASEAN šalis. Pranešėjas P. Kunčinas pristatė šalių specifiką ir bendradarbiavimo
galimybes.

•

2021 m. balandžio 29 d. vyko pirmasis LPK Lietuvos-ASEAN verslo tarybos posėdis. Verslo tarybos pirmininku išrinktas Paulius Kunčinas.

•

2021 m. liepos 20 d. vyko LPK Lietuvos-ASEAN
verslo tarybos susitikimas su ES delegacijos Laose vadove Ina Marčiulionyte apie verslo galimybes Laose.

Lietuvos–Kinijos verslo taryba
•

2021 m. vasario 3 d. LPK verslo tarybų nario AB
„LTG Cargo“ atstovai pristatė savo įmonės teikiamas paslaugas, veiklos geografiją, plėtros planus
ir perspektyvas bei atsakė į susitikimo dalyvių
klausimus. Dalyvavo apie 70 LPK įmonių atstovų.

•

2021 m. rugsėjo 27 d. LPK atstovai susitiko su
Lietuvos ambasadore Kinijoje Diana Mickevičiene ir aptarė Lietuvos verslo situaciją Kinijoje.

UŽSIENIO RYŠIAI IR PASLAUGOS VERSLUI | 37

2021 M. ATASKAITA

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

Lietuvos–Ukrainos verslo taryba
•

•

2021 m. vasario 10 d. įvyko nuotolinis europinės verslo organizacijos „BusinessEurope“ atstovų susitikimas su Ukrainos ministru pirmininku
Denys Shmyhal, kuriame dalyvavo ir Lietuvos
pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas
Vidmantas Janulevičius bei LPK Viceprezidentas
Arūnas Laurinaitis, LPK Lietuvos-Ukrainos verslo
tarybos pirmininkas Aivaras Karalius. V. Janulevičius padėkojo Ukrainos premjerui D. Shmyhal
už pastangas reformuoti viešąjį sektorių ir siekti
investicijų klimato gerinimo. Atkreiptas dėmesys į Lietuvos įmonių siekius vykdyti intensyvesnę prekybą ir investicijas Ukrainoje bei tai, kad
verslo aplinka Ukrainoje šiuo metu nėra tokia
palanki, kaip norėtųsi.
2021 m. kovo 18 d. vyko VI Lietuvos-Ukrainos
ekonomikos forumas. Lietuvos pramonininkų
konfederacijos (LPK) ir Ukrainos pramonininkų
ir verslininkų sąjungos (USPP) organizuojamame
forume buvo dalinamasi patirtimi ir siekiama
plėtoti bendradarbiavimą transporto, logistikos
ir infrastruktūros, atsinaujinančios energetikos
ir energetinio efektyvumo srityse. Forume „Ekonomika ir pandemija: krizė ir naujos galimybės“
dalyvavo daugiau nei 180 Lietuvos ir Ukrainos
įmonių atstovų.
Forume taip pat dalyvavo LR ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, LR susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė, Ukrainos
infrastruktūros viceministrė Natalija Forsyuk,
Ukrainos ekonomikos plėtros, prekybos ir žemės ūkio viceministras Taras Kachka, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros vadovas Virgilijus
Poderys ir kt.

•

2021 m. liepos 8 d. Ukrainos Reformų konferencijos metu Lietuvos pramonininkų konfederacija
(LPK), „Versli Lietuva“ ir „UkraineInvest“ surengė Lietuvos verslo ir Ukrainos valdžios diskusijų forumą (Business to Government), kuriame
aukščiausi Ukrainos valdžios pareigūnai pristatė naujausias reformas, verslo klimato pasikeitimus Ukrainoje ir aptarė problemas, su kuriomis
susiduria Lietuvos verslas Ukrainoje.
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Forume buvo aptartos investicijų ir bendradarbiavimo galimybės atsinaujinančios energetikos, transporto, logistikos ir infrastruktūros ir
kt. sektoriuose. Renginyje diskutuota, su kokiomis problemomis susiduria Lietuvos bei Baltijos,
Skandinavijos šalių ir kaimyninės Lenkijos verslai
Ukrainoje.
•

2021 m. rugsėjo 15-16 d. Nikolajeve (Ukraina)
įvyko pirmasis Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Ukraina Verslo Tarybos ir Nikolajevo
srities verslo forumas.

•

2021 m. spalio 11 d. vyko susitikimas su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje – Volodymyr YATSENKIVSKYI. Susitikime pasirašyti supratimo
memorandumą su Ukrainos užsienio reikalų
ministerija dėl tiesioginio bendradarbiavimo su
Ukrainos kompanijomis dėl jų komercinių pasiūlymų.

•

2021 m. spalio 19 d. įvyko nuotolinis LPK ir
Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos
(USPP) partnerių organizuotas vebinaras-konferencija „Laisvosios Lietuvos ekonominės zonos ir Ukrainos technoparkų patirtis“. Dalyvavo:
Lietuvos laisvųjų ekonominių zonų asociacijos
prezidentas Giedrius Valuckas, Marijampolės
laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės generalinis direktorius Simonas Petrulis,
UAB „Kormotech“ direktorius Andrii Bereziuk,
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės generalinis direktorius Eimantas
Kiudulas.

•

2021 m. lapkričio 18 d. pasirašytas supratimo
memorandumas su Ukrainos užsienio reikalų
ministerija dėl tiesioginio bendradarbiavimo su
Ukrainos kompanijomis dėl jų komercinių pasiūlymų.

•

2021 m. gruodžio 7 d. vyko bendras Lietuvos-Ukrainos ir Ukrainos-Lietuvos verslo tarybų
posėdis, kurio metu buvo diskutuojama apie
energetikos paslaugų įmonių (ESCO) veiklą kaip
energijos vartojimo efektyvumo didinimo modelį. Susitikimo metu pasirašytas memorandumas
tarp Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos ir LPK dėl bendradarbiavimo remiant ESCO
veiklą.
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Lietuvos–Baltarusijos verslo taryba
•

2021 m. birželio 2 d. vyko nuotolinis Verslo tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų
viceministras E. Meilūnas, Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas, kurie pristatė
esamą situaciją šalyje. Taip pat vyko diskusija su
Muitinės departamento atstovais apie pagrindinius trukdžius Muitinės darbui.

•

2021 m. liepos 5 d. LPK Lietuvos-Baltarusijos
verslo taryba organizavo vebinarą, kuriame dalyvavo Briuselyje įsikūrusios teisinių konsultacijų
kontoros ACQUIS partneris Valerijus Ostrovskis.
Teisininkas pristatė ES sankcijų Baltarusijai paketą. Vebinare taip pat dalyvavo LR Užsienio reikalų ministerijos išorinių ekonominių santykių
ir ekonominio saugumo politikos departamento
direktorė Dalia Kreivienė.
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Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Rusijos Federacija verslo taryba
•

Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Kazachstano Respublika verslo taryba
•

•

2021 m. sausio 21 d. įvyko Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos nuotolinis posėdis. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadoje
Kazachstane ambasadorius Gintautas Vasiulis,
kuris dėkojo LPK atstovams už organizuotą paramą Kazachstanui. Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstane transporto atašė Gytautas
Jundzila pristatė esamą ekonominę ir transporto
situaciją Kazachstane, COVID-19 poveikį verslui
ir abiejų šalių bendradarbiavimo klausimus.
2021 m. balandžio 8 d. vyko nuotolinis Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos posėdis.
Posėdyje aptarta politinio ir ekonominio bendradarbiavimo su Kazachstanu aktualijos ir ar-

2021 m. lapkričio 23 d. įvyko nuotolinis LPK
Lietuvos-Rusijos verslo tarybos susirinkimas,
kuriame dalyvavo Lietuvos ambasadorius Rusijos Federacijoje Eitvydas Bajarūnas ir Lietuvos
komercijos atašė Rusijoje Gintaras Binkauskas.
Susitikimo metu aptarti verslo situacija ir prekybiniai, ekonominiai ryšiai su Rusija.

timiausios perspektyvos, darbo vizų išdavimo
situacija. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Ambasadorius Kazachstane G. Vasiulis, LR ambasados
Kazachstano Respublikoje transporto atašė G.
Jundzila, LR Generalinio konsulas Almatoje D.
Vitkauskas.
•

2021 m. rugsėjo 6 d. įvyko 13-tasis Lietuvos ir
Kazachstano tarpvyriausybinės ekonominio ir
prekybinio bendradarbiavimo komisijos (TVK)
posėdis, kuriame buvo aptarta ekonominio
bendradarbiavimo plėtra ir naujų partnerysčių galimybės. TVK posėdyje dalyvavo Lietuvos
pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ir viceprezidentas, LPK
užsienio prekybos ir ES reikalų komiteto pirmininkas Arūnas Laurinaitis. Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės ekonominio ir prekybinio
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tarti ekonominio-prekybinio bendradarbiavimo
klausimai, transporto ir logistikos plėtra, galimas
bendradarbiavimas plečiant partnerystę aplinkosaugos srityje. Aptartos problemos, su kuriomis susiduria mūsų dėl vežėjai dėl skirtingo
leidimų traktavimo.
•

•

2021 m. rugsėjo 17 d. vyko susitikimas su Kazachstano ambasadoriumi Lietuvoje Viktor
Temirbayev, ambasados patarėju Dauren Abdikhadirov, Lietuvos Ambasadorius Kazachstane G. Vasiuliu, LR ambasados Kazachstano Respublikoje transporto atašė G. Jundzila. Jo metu
aptarti TVK rezultatai bei tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.
2021 m. rugsėjo 27 d. vyko susitikimas su delegacija iš Kazachstano ir Uzbekistano (Kazlogistics, TRACECA ir Kazachstano geležinkeliai
KTZ Express, Uzbekistano Aircuz asociacijos).
Susitikime taip pat dalyvavo ir Kazachstano ambasados patarėjas Dauren Abdikhadirov. Susitikimo metu LPK generalinis direktorius Ričardas
Sartatavičius ir LT-KZ verslo tarybos pirmininkas
Romas Austinskas pristatė LPK ir Verslo tarybos
veiklą, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
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•

2021 m. lapkričio 17 d. įvyko LPK Lietuvos-Kazachstano Verslo tarybos posėdis, kurio metu
buvo diskutuojama Lietuvos ir Kazachstano
bendradarbiavimo klausimais, aptartais Tarpvyriausybinėje komisijoje. Susitikime dalyvavo
Lietuvos Ambasadorius Kazachstane G. Vasiulis,
Vladislavas Kondratovičius, LR Susisiekimo ministerijos kelių ir oro transporto politikos grupės
vadovas.

•

2021 m. gruodžio 21 d. įvyko mišrus LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos posėdis, kurio
metu buvo įvertinti 2021 m. veiklos rezultatas
bei pristatytas 2022 m. veiksmų plano projektas.
Verslo tarybos nariai išreiškė lūkesčius, kad 2022
m. Tarybos veikla vystysis dar sparčiau.

•

2022 m. sausio 27 d. įvyko LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos narių ir Kazachstano vežėjų
organizacijos KAZLOGISTIC atstovais. Susitikime
aptartos bendradarbiavimo galimybės.
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9. PROJEKTAI
LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SISTEMOS PLĖTRA
LPK kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru ir išoriniais ekspertais organizavo verslui aktualių modulinių profesinio mokymo programų - Automatinių sistemų mechatroniko , Elektros
įrangos surinkėjo transporto priemonių elektroniko, remontininko ir kt. parengimą arba atnaujinimą.

LIETUVOS VERSLO INTEGRACIJA Į
TARPTAUTINES VERTĖS GRANDINES
(INTERINOLT)
Projekto tikslas – sukurti Lietuvos eksperimentinės
plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą,
viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų
pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų, investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus
inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės
produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti
įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į
užsienį). 2021 m. LPK inovacijų ekspertai teikė paslaugas 38 įmonių atstovams.

INOVACIJŲ KONSULTACINĖS IR PARAMOS
PASLAUGOS VERSLUI (INOSPURTAS)
Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir
skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant
inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms. 2021 m. inovacijų konsultavimo ir
paramos paslaugas gavo 8 naujos Lietuvos įmonės,
daugiausiai iš Šiaurės Lietuvos regiono.

ENERLIT
LPK pasirašė partnerystės sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“
(LIFE IP EnerLIT). Kartu kitais partneriais Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo,
Žemės ūkio ministerijomis, Lietuvos energetikos
institutu, Lietuvos savivaldybių asociacija, LPK sieks,
kad Lietuvos pramonė taptų žalia ir taupanti energiją. LPK siekia, kad būtų sukurta veiksminga papildomų lėšų telkimo ir administravimo valdymo sistema
pramonės sektoriuje, skatina technologinių ekologinių inovacijų diegimą pramonės įmonėse bei
tradicinių pramonės šakų transformaciją. Taip pat
prisideda diegiant sistemingą ir integruotą požiūrį,
tobulinant organizacines ir individualias kompetencijas bei gebėjimus, reikalingus Lietuvos pramonės
įmonių energinio efektyvumo didinimui.

FUTURE WORK
Siekiant sustiprinti „Deramo darbo“ (angl. Decent
work) sampratą Lietuvoje, LPK kartu su partneriais –
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija
(LPPSF), „Fellesforbundet“ – Norvegijos profesinių sąjungų federacija, Valstybine darbo inspekcija
(VDI) įgyvendina projektą „Darbas ateičiai: deramas darbas konkurencingai ekonomikai”. Darbo
vietos inovacijos – tai šio projekto vizija, praktiškai
įgyvendinami realios apimties pokyčiai, kurie leistų
įmonėms rasti sprendimus modernizuoti darbo vietas įgalinant darbuotojus, vadovus ir organizacijų lyderius. Darbo vietos inovacija nėra susijusi su
naujesniu inventoriumi – tai kur kas daugiau: darbo
metodų, santykių, įgalinimo teigiamas pokytis, kuris
tiesiogiai prisideda prie darbuotojų psichologinės
ir fizinės gerovės bei įmonių aukštesnių įmonės
rezultatų. Per 2021 m. projekto ekspertai kartu su
užsienio partneriu Workplace Innovation analizavo
kitų Europos šalių patirtį, atliko beveik 200 Lietuvos įmonių apklausą ir vykdė 5 įmonių giluminius
interviu.
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SOCIALTY
LPK Socialinio dialogo projekte „SociaLTy“ dalyvauja kaip partnerė, tačiau yra prisiėmusi esminį
įsipareigojimą - parengti „SociaLTy“ darbuotojų ir
darbdavių organizacijų susitarimo projektą pasinaudojant Norvegijos socialinių partnerių patirtimi,
kurį, pavykus susitarti, pasirašys LPK ir Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacija. LPK socialinio
ekspertai kartu su Lietuvos chemijos pramonės
įmonių asociacija, Lietuvos maisto pramonės asociacija ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija parengė susitarimo dokumento projektą, kurį
sudaro dvi esminės dalys:
1) susitarimo tekstas, kuris pabrėžia socialinių
partnerių įsipareigojimą stiprinti socialinį dialogą, skleisti informaciją apie kolektyvinių derybų naudą, skirti dėmesį svarbioms problemoms,
tokioms kaip lyčių lygybė, nediskriminavimas,
skaitmenizavimas, darbuotojų sauga ir sveikata,
perkvalifikavimas ir kt. bei įpareigoja susitarimą
pasirašiusias puses susitikti kartą per šešis mėnesius aptarti esamos socialinio dialogo situacijos ir galimų tolimesnių bendrų veiksmų.
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2) kolektyvinių sutarčių sudarymo gairės, kurios
yra naudingas įrankis abiem pusėms derybose
dėl kolektyvinės sutarties sudarymo. Gairėse
pateikiama esminė teisinė informacija, pavyzdžiai ir geroji praktika, ką galima aptarti ir numatyti
kolektyvinėje sutartyje, taip pat yra ir „dažniausiai užduodamų klausimų“ skiltis.
Viena iš daug dėmesio sulaukusių projekto veiklų –
tinklalaidės, kuriose aktualiausiomis temomis diskutavo ekspertai, savo sričių specialistai tiek iš darbdavių, tiek iš profesinių sąjungų pusės. Tinklalaidės
buvo transliuojamos daugiausia regioninėse medijų platformose, o diskusijos vyko tokiomis temomis
kaip jaunimo nedarbas, vyresnio amžiaus žmonių
įtraukimas į darbo rinką, lyčių lygybė darbo rinkoje,
4 dienų darbo savaitė Lietuvoje, kolektyvinių sutarčių sudarymas, mobingas.
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10. PARTNERYSTĖS / NARYSTĖS
Siekdama įsilieti į Europos inovacijų tinklą ir pritraukti lėšų inovacijoms kurti, LPK 2021 m.
įstojo į tarptautines organizacijas ir pradėjo dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (EH) partnerysčių veiklose. Partnerystėmis siekiama paskatinti investicijas
į mokslinius tyrimus ir inovacijas bei įveikti pagrindinius klimato kaitos ir tvarumo iššūkius,
siekiant, kad Europa taptų pirmąja klimatui neutralia ekonomika. Europos Žaliasis Kursas
ir skaitmeninė transformacija yra neatsiejami siekiant numatytų tikslų.

LPK tapo Europos ateities tyrimų asociacijos
(EFFRA) nariais. EFFRA yra ne pelno siekianti, inovatyvios Europos pramonės įkurta ir pramonės interesus atstovaujanti asociacija, vienijanti naujas
ir novatoriškas gamybos technologijas kuriančias
įmones bei mokslo ir technologijų centrus. Pagrindinis EFFRA tikslas yra skatinti iki komercinius gamybos technologijų tyrimus Europos mokslinių tyrimų
ir technologijų erdvėje, į šią veiklą per partnerystę
įtraukiant Europos Komisiją, mokslo centrus bei
inovatyvias pramonės įmones. Ši asociacija 20132020 metais buvo oficialus privataus sektoriaus atstovas „Ateities gamyklų“ (Factories of the Future
(FoF)) viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėje
ir kartu su ES pramone įgyvendino įvairių bendrų
mokslo–verslo projektų, kuriuose buvo kuriamos
naujos technologijos pramonei už 1 mlrd. Eur.
LPK tapo Europos partnerystės „Procesai planetai“ (angl. – European Partnership Processes4Planet) nare. Vizija pagal šią partnerystę yra
lyderystė link klimato neutralumo 2050 m. tikslo,
daugiausia dėmesio skiriant mažai anglies dvideginio išskiriančioms technologijoms ir žiediškumui.
LPK tapo Europos partnerystės susietam, bendradarbiaujančiam ir automatizuotam mobilumui (angl. – European Partnership for Connected, Cooperative and Automated Mobility)
(CCAM) nariais. Organizacijos tikslas yra paskatinti
novatoriškų, susietų, bendradarbiaujančių ir automatizuotų mobilumo technologijų ir paslaugų diegimą.

sistemos narius, kad būtų sukurta konkurencinga,
tvari ir žiedinė Europos baterijų vertės grandinė ir
skatinama pereiti prie anglies dioksido neišskiriančios visuomenės. LPK narystė BEPA prisidės prie atsinaujinančios energetikos vieno pagrindinių komponentų – energijos kaupimo technologijų plėtros.
Su šia plėtra galėsime pasiekti konkurencingą, ekologišką, skaitmeninę ir į žmogų orientuotą gamybą
Lietuvoje.

LPK gegužės 11 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su tarptautinė energetikos
bendrove „Ignitis grupė“. Juo siekiama šviesti
LPK narius įmones energetinio efektyvumo didinimo ir darnumo srityse, atsižvelgiant į pačių
įmonių poreikius. „Ignitis grupė“ taip pat bendradarbiaus dalyvaudama LPK organizuojamuose
energetinio efektyvumo ir darnumo temoms
skirtuose renginiuose bei konsultuodama konfederacijos atrinktą įmonių grupę energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje.

LPK tapo Europos Baterijų partnerystės asociacijos (BEPA) nariais. BEPA vizija – iki 2030 m.
Europoje suburti geriausius pasaulio inovacijų eko-
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LPK, sėkmingai bendradarbiaudama su Lietuvos Junior Achievement (LJA) atstovais, visoje
Lietuvoje plėtojo ir palaikė bendras veiklas su Junior Achievement ir plėtė Lietuvos jaunimo verslo
mentorių ratą!
Pasirašyta bendra LPK, LVK, LDK, Investor‘s forum, LŽŪR ir LPPAR pozicija dėl spręstinų švietimo klausimų. Išgrynintos 5 horizontaliosios temos ir 30 atskirus švietimo segmentus apimantys
klausimai. Pozicijoje suformuluoti klausimai nuosekliai aptariami reguliariuose ŠMSM vadovybės
ir verslo bendruomenių atstovų susitikimuose.
2021 m. įvyko 3 susitikimai. Buvo aptarta bendrojo ugdymo klausimai (Bendrųjų ugdymo programų
atnaujinimas, STEAM centrų startas Lietuvoje, STEAM centrų tarybos sudarymas, profesinio orientavimo sistemos būtinybė, pedagogų pritraukimo į
mokyklas veiksmai), profesinio mokymo aktualijos
(pameistrystės plėtra, kompetencijų vertinimo modelis, profesinių mokyklų tinklo pertvarka), aukštojo mokslo ir studijų klausimai (aptarti siūlymai dėl
aukštojo mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų, numatantys aukštųjų mokyklų finansavimą pagal studijų veiklos rezultatus, minimaliųjų stojimo reikalavimų suvienodinimas valstybės finansuojamiems ir
valstybės nefinansuojamiems studentams; pedagogams rengti skirtų, valstybės finansuojamų vietų
planavimas specializacijos lygmeniu.). Susitikimai
tęsiami ir 2022 metais.

44 | PARTNERYSTĖS / NARYSTĖS

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

Kartu su partneriais parengta LPK misija “Sumani ekonomika - konkurencingai Lietuvai. Pramonės dviguba transformacija”. Misija atrinkta MTI
Tarybos svarstymui.
Visus metus buvo palaikomas ir plėtojamas
ekspertinio lygio bendradarbiavimas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija dėl pramonės
bei technologijų ir inovacijų politikos formavimo
iniciatyvų, teiktos pozicijos dėl TIĮ, MSĮ įstatymų
pakeitimo įstatymų, Inovacijų agentūros steigimo,
intensyviai dirbta su LRVK dėl MTI tarybos sudėties
ir Inovacijų agentūros valdymo modelio, teikti siūlymai ŠMSM dėl MTEP veiklos MSĮ vertinimo ir finansavimo, tarptautiškumo padidinimo ir Lietuvos
įmonių dalyvavimo HE programoje profesionalumo
padidinimo.
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11. RENGINIAI
VERSLO FORUMAI, RENGINIAI
Sausio 8 d. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro (LNOBT) bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) iniciatyva organizuotas forumas
„Kultūros, verslo, švietimo, mokslo ir sporto pasiekimai – tikrasis aukštos pridėtinės vertės ir įvaizdžio
eksportas“. Jame Lietuvos meno, švietimo, mokslo,
sporto ir verslo atstovai kartu su už šias sritis atsakingais ministrais aptarė tarpsritinio bendradarbiavimo galimybes.
Sausio 14 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija
(LPK) kartu su partneriu VšĮ „Versli Lietuva” organizavo vebinarą Lietuvos eksportuotojams, importuotojams ir planuojantiems kitą ekonominę veiklą
Jungtinėje Karalystėje (JK) po sausio 1 d., pasiekus
Europos Sąjungos (ES) ir JK prekybos susitarimą.
Didžiausią pramonei skirtą europinį renginį EU
INDUSTRY DAY organizuojanti Europos Komisija
vasario 23-26 dienomis vyksiančio renginio programoje pristatė Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) temą „Regional cooperation for
climate neutral, digital advantaged and more
competitive Europe“. LPK organizavo tarptautinę on-line diskusiją, kurios pagrindinė diskusijos
tema – nacionaliniai pasiekimai ir regioninis bendradarbiavimas siekiant klimatui neutralios, skaitmeninės ir konkurencingos ekonomikos.

Kovo 18 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija
(LPK) drauge su Lietuvos laisvosios rinkos institutu
(LLRI) surengtoje vaizdo konferencijoje „Lietuvos
ekonomika: postkovidinės reabilitacijos iššūkiai“
pristatė ekonominės situacijos vertinimą bei lūkestį, kokie Vyriausybės sprendimai būtini, siekiant
ekonomikos atsigavimo.
Birželio 7 d. Tarptautinės darbo konferencijos
109-ojoje sesijoje, pirmąją plenarinių pasisakymų
dieną, LPK prezidiumo narė bei Darbo ir socialinės
politikos, žmogiškųjų išteklių komiteto pirmininkė
Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė pristatė Lietuvos
darbdavių situaciją ir poziciją 187 Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) narėms.
Lapkričio 3 d. į Lietuvą atvykus verslo delegacijos
lydimam Čekijos Respublikos Senato pirmininkui
Milošui Vystrčilui, šio vizito proga įvyko Lietuvos
pramonininkų konfederacijos (LPK) kartu su Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje organizuotas
Lietuvos ir Čekijos verslo forumas bei dvišaliai susitikimai (B2B). Forumo metu diskutuota apie vieningą rinką, pramonės transformaciją, žaliąjį kursą,
infrastruktūrą ir skaitmeninimą.
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Spalio 28 d. Lietuvos Verslo Taryba (asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacija bei Lietuvos darbdavių konfederacija) surengė forumą „Kompetentingas ir įgalintas veikti
viešasis sektorius – misija įmanoma?“, atkreipdama
dėmesį į tai, kad daugelis problemų ir sprendimų
viešajame sektoriuje įtakoja privataus sektoriaus
veikimą. Valstybės judėjimo greitį užtikrina – inovacijos, investicijos ir institucijos. Kartu su politikais,
visuomeniniais lyderiais, akademine bendruomene
ir verslo atstovais forume buvo diskutuota apie būtinus sprendimus, kad visuomenėje būtų suvokta,
jog kokybiškų viešųjų paslaugų ir kompetentingos
viešojo administravimo reikia kiekvienam visuomenės nariui, o ne tik verslui ir pačiam viešajam sektoriui. Pabrėžta visų politinių partijų sutarimo dėl šios
reformos ir jos tęstinumo užtikrinimo svarba.
Spalio 22 d. Kauno technologijos universitetas
(KTU), LPK ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija organizavo konferenciją „Lietuvos
mokslas ir pramonė 2021”, kurios tikslas – sutelkti
mokslo, verslo, politikos atstovus bendrai diskusijai
ir efektyvių sprendimų paieškai.
Spalio 20 d. įvyko pirmasis nuotolinis 6-tojo EBPO
Generalinio sekretoriaus Mathias Cormann ir Business at OECD, kuriai priklauso ir Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), narių susitikimas.
Susitikimo metu išreikšta Business at OECD svarba
formuojant EBPO politiką ir jos praktinį įgyvendinimą. Kaip minėjo Business at OECD vadovas Rick
Johnston, verslo balsas girdimas ir formuoja pačios
EBPO ekonominę politiką.
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Lapkričio 30 d. LPK surengė Metų Ekonomikos forumą, kuriame Lietuvos ir pasaulio verslo, politikos
lyderiai pripažino, kad didesnės investicijos į mokslinius tyrimus, inovacijos, naujausia infrastruktūra padėtų šiuo laikotarpiu optimizuoti pramonę,
kurti naujus gamybos procesus ir darbo vietas bei
užtikrinti stabilų ekonomikos augimą. Kaip teigė
forumo globėja, Premjerė Ingrida Šimonytė, Lietuva savo konkurencingumą turėtų grįsti pramonės
greičiu ir lankstumu, gaminti kokybiškus ir inovatyvius produktus. Forume pranešimus skaitė WEF
Valdybos narys, Europos, Eurazijos ir Vidurio Rytų
vadovas Mirek Dusek, „BusinessEurope“ generalinis
direktorius Markus Beyrer, Švedijos pramonės konfederacijos prezidentas Fredrik Persson, Europos
universitetų instituto Tarpvyriausybinio valdymo
mokyklos direktorius; buvęs Suomijos ministras
pirmininkas, Europos komisaras Alexander Stubb,
Susan Danger, Amerikos prekybos rūmų (AMCHAM)
Europoje vadovė, Lucretia Loescher, Siemens bendrųjų funkcijų viceprezidentė/ strategijos vadovė.
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12. VEIKLOS VIEŠINIMAS IR ĮVAIZDIS
Laikomasi nuoseklaus LPK vizualinio identiteto, išlaikoma stilistika
socialiniuose tinkluose, organizacijos tinklapyje

SOCIALINIAI TINKLAI

FACEBOOK

2894

SEKĖJŲ PER METUS

240

ĮRAŠŲ PER METUS

LINKEDIN

3136

774

SEKĖJŲ PER METUS

SEKĖJŲ

VIDUTINIŠKAI

148

4–5

ĮRAŠAI PER METUS

ĮRAŠAI PER SAVAITĘ

988
SEKĖJŲ

VIDUTINIŠKAI

2–3

ĮRAŠAI PER SAVAITĘ

Be įprastinės komunikacijos LPK Facebook paskyroje kurtas specialus LPK komitetų veiklos pristatymo
turinys, įprastinėje komunikacijoje naudoti infografikai.

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

•

2021 m. stiprintos LPK valdybos narių ir administracijos ekspertų pozicijas viešojoje erdvėje.
Daugiausiai žiniasklaidos priemonėms įvairias
aktualijas komentavo ir LPK poziciją išsakė LPK
prezidentas V. Janulevičius, LPK viceprezidentai,
LPK generalinis direktorius R. Sartatavičius, buvęs LPK ekonomistas-analitikas T. Budreika. Per
metus žiniasklaidoje LPK atstovai komentavo
daugiau nei 250 kartų.

•

Visuomenės informavimą apie LPK veiklą koordinuoja ir užtikrina LPK Komunikacijos departamentas. Pagalba iš išorinių viešųjų ryšių agentūrų nėra pasitelkiama.
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13. ANALITINĖ VEIKLA
Parengti ir žiniasklaidai pristatyti du Pramonės lūkesčių indekso numeriai: už 2021 m. I ketvirtį ir už
2021 m. II ketvirtį;

LPK narių interesų atstovavimas viešojoje erdvėje
ir aktualios informacijos nariams apibendrinimas:
•

Teikta analitinė pagalba nariams: pavyzdžiui, transporto sektoriaus sumokamų mokesčių analizė;

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui koordinavimo darbo
grupėje, kurioje svarstoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parama verslui;

•

Vykdyta aktualių LR Seimo komitetų posėdžių stebėsena;

Finansų ministerijos mokesčių politikos peržiūros mokesčių grupėje;

•

Dalyvavimas Lietuvos Davoso konferencijoje,
Lietuvos banko renginiuose, susitikimuose su
Tarptautinio valiutos fondo ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovais, „BusinessEurope“ ir „Business at OECD“
darbo grupėse.

Parengta Metinė makroekonominės situacijos apžvalga;

Teikta analitinė ekspertinė pagalba rengiant įvairius
raštus, ruošiantis dalyvavimui Trišalėje taryboje ir
kituose renginiuose.
Vystytas bendradarbiavimas su Lietuvos laisvosios
rinkos institutu
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14. APDOVANOJIMAI
2021 METAIS LPK NUSIPELNIUSIOMS ĮMONĖMS IR ASMENIMS SUTEIKĖ ŠIUOS APDOVANOJIMUS:
Nominacija ,,Profesijos riteris” suteikta

39 ASMENIMS

Nominacija „Lietuvos metų eksportuotojas – 2020” suteikt

8 ĮMONĖMS

P. Vileišio vardo nominacija suteikta

2 ASMENIMS

KONKURSE ,,LIETUVOS METŲ GAMINYS – 2021“
LPK SUTEIKTŲ APDOVANOJIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SEKTORIUS:
Maisto pramonė

28 AUKSO MEDALIAI
6 SIDABRO MEDALIAI

Maisto pramonė – grūdų produktai ir pašarai

4 AUKSO MEDALIAI
1 SIDABRO MEDALIS

Aprangos ir tekstilės pramonė

1 AUKSO MEDALIS
1 SIDABRO MEDALIS

Mašinų, įrengimų, elektronikos ir elektrotechnikos, optikos pramonė

5 AUKSO MEDALIAI
2 SIDABRO MEDALIAI

Statybos pramonė

19 AUKSO MEDALIŲ

Chemijos pramonė

1 SIDABRO MEDALIS

Medienos perdirbimo, baldų ir popieriaus pramonė

4 AUKSO MEDALIAI

Visi apdovanojimai paskelbti LPK internetinėje svetainėje
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15. ADMINISTRACIJA

21

12

6

7

3

3

LPK
projektiniai motinystės
DARBUOTOJAS darbuotojų darbuotojai atostogose
2021 METAIS

10

PRIIMTA
DARBUOTOJŲ
2021 METAIS

LPK
projektiniai
darbuotojai darbuotojai
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6

ATLEISTI
DARBUOTOJAI
2021 METAIS

4

2

LPK
projektiniai
darbuotojai darbuotojai

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

