
 

 

 

 

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS ATASKAITA 

2014 m. birželio mėn. – 2015 m. birželio mėn. 

I. Įžanga 

 

2014 -2015 metai Lietuvai ir pramonės sektoriui buvo naujų išbandymų ir galimybių metas. Šis 

ataskaitinis laikotarpis nuo 2014 m. birželio mėn. iki 2015 birželio mėn. buvo labai sudėtingas ir įtakotas 

bendros geopolitinės situacijos -  aštrėjantis Rusijos ir Vakarų konfliktas, įvestos sankcijos ir embargo. 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) dar praėjusių metų pabaigoje paskaičiavo, jog dėl ES - 

Rusijos abipusių sankcijų 2015 metų pradžioje verslas negaus iki 200 mln. eurų planuotų pajamų. 

Po spartaus eksporto augimo 2010-2014 m., šiemet eksportas prarado buvusį pagreitį. Lietuviškos 

kilmės prekių eksportas 2015 m. I ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 7 

proc. Didžiausios įtakos tokiam nuosmukiui turėjo geopolitinė ir ekonominė įtampa NVS 

(Nepriklausomų valstybių sandrauga) rinkoje, į kur eksportas šiemet sumažėjo 41 proc. (maisto 

produktų eksportas dėl sankcijų poveikio sumažėjo 65 proc.). Eksportas į Rusiją krito 60 proc., į Ukrainą 

- 25 proc., eksportas į ES rinką šiemet taip pat mažėjo, o nuosmukio dydis siekė 4 proc. Tokiems 

rezultatams įtakos taip pat turi ir vis dar itin pažeidžiama euro zonos makroekonominė būklė. 

Eksportas į „trečiųjų šalių“ rinkas šiemet ūgtelėjo tik 1 proc., bet sparčiai didėja lietuviškos kilmės prekių 

eksportas į Azijos regioną – šiemet jis išaugo net 60 proc.  Didžiausios įtakos tokiems rezultatams 

turėjo Kinijos faktorius – eksportas į Kiniją padidėjo taip pat 60 proc. Šiemet maisto produktų eksportas 

į Kiniją padidėjo daugiau nei dukart, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu. Todėl galima konstatuoti, kad 

esant nepalankioms sąlygos „namų rinkose“ Lietuvos įmonės aktyviai ieško naujų eksporto krypčių, 

tarp kurių šiuo metu dominuoja Azijos regionas. 

Tenka pripažinti, kad kol kas nėra galutinai aišku ar valstybė jau yra identifikavusi savo potencialias 

eksporto partneres - kurios valstybės ar regionai Lietuvai yra svarbiausios ir kur eksportas valstybės bus 

stiprinamas politine parama ir ar tai tikrai atspindi realius verslo poreikius. Danija, pavyzdžiui, turi tik 5 

jas dominančias prioritetines rinkas, kurioms skiria pagrindinį dėmesį - Kinija, Rusija, Meksika, Brazilija, 

Tanzanija. Lietuvos oficialus prioritetas – 27 valstybės.  

Po pernai fiksuoto spartaus (5,3 proc.) vidaus vartojimo augimo, 2015 m. vartojimo rodikliai pasižymi 

kuklesniais rezultatais. Per pirmus 4 šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, 

mažmeninės prekybos apimtys padidėjo tik 2,4 proc.  Palyginimui: 2014 m. sausio-balandžio mėn., 

lyginant su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, vidaus vartojimas padidėjo 7 proc. 2015 m. sausio 

mėn. vidaus vartojimo apimtys ūgtelėjo vos 0,5 proc., kovo mėn. augimas paspartėjo iki 5 

proc., tačiau balandžio mėnesį vidaus vartojimo plėtra vėl pastebimai sulėtėjo ir siekė tik 2,4 
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proc. Tokie duomenys rodo, kad po pernai fiksuoto spartaus vartojimo augimo, šiemet tvarios 

vartojimo plėtros visgi nematome. 

 Atnaujintose makroekonominėse prognozėse Lietuvos bankas paskelbė, kad bendrasis vidaus 

produktas (BVP) šiemet augs 2 proc. Tai pesimistiškiausia makroekonominė prognozė 

pastarąjį pusmetį. Paskelbta, kad šių metų I ketvirtį BVP paaugo 1,5 proc. – gerokai mažiau, nei 

prognozuota. Šis bene lėčiausias ekonomikos augimas visoje Europos Sąjungoje verčia mums 

kelti klausimus – kaip išlikti konkurencingais vis labiau greitėjančioje bei globalėjančioje 

rinkoje ir ar vyriausybė yra pasirengusi priimti greitus pažangą skatinančius sprendimus.  

 

II.  Prezidiumo ir konsultaciniai posėdžiai 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 15 LPK prezidiumo ir  konsultacinių posėdžių, kuriuose svarstytas 21 

aktualus klausimas: savivaldybių ir verslo partnerystės problemos, LPK 2014-2016 metų planas dėl 

mokestinių ir finansinių teisės aktų pakeitimų, 2014–2020 m. Europos Sąjungos parama 

panaudojimas, aktualiausi švietimo ir  energetikos klausimai, buvo pristatytos darbo kodekso 

projekto esminės nuostatos ir kt.  

Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose svarstyti klausimai  

 

1. Lietuvos savivaldybių ir verslo partnerystės problemos: ko tikėtis verslui po tiesioginių merų rinkimų ir esant įtemptai 

savivaldybių finansinei būklei. Pranešėja Roma Žakaitienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė.   

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių, susijusių su Rusijos paskelbtomis sankcijomis bei ekonominio 

bendradarbiavimo su Rusija perspektyvų aptarimas.  Posėdyje dalyvavo: LR Ambasadorius Rusijos Federacijoje Renatas 

Norkus, LR Ūkio viceministras Marius Skarupskas, LR Užsienio reikalų viceministras Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos bankų 

prezidentas Stasys Kropas ir Valstybinės veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius.  

3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso projekto esminių nuostatų pristatymas.  Pranešėjas LPK darbo santykių komiteto 

pirmininkas doc. dr. Justinas Usonis.   

4. LPK 2014-2016 metų planas dėl mokestinių ir finansinių teisės aktų pakeitimų, kurie bus pateikti Vyriausybei ir Seimui.  

5. Išmanioji mokesčių administravimo sistema. Pranešėjai Artūras Klerauskas ir Eglė Ramanauskienė, Valstybinės 

mokesčių inspekcija.  

6. 2014–2020 m. Europos Sąjungos parama regionuose: galimybės, problemos, perspektyvos. Pranešėjas Marius 

Skarupskas, Ūkio viceministras.  

7. 2015 metų valstybės biudžetas: jo sudarymo, surinkimo, bei kitos prielaidos. Pranešėjas Rimantas Šadžius, Lietuvos 

Respublikos Finansų ministras.  

8. 300 mlrd. € investicijų į ES ekonomiką planas ir kiti naujosios Europos Komisijos projektai: ko tikėtis Lietuvos pramonei 

ir verslui? Pranešėjas Raimundas Karoblis, Ambasadorius, Lietuvos Nuolatinės atstovybės ES vadovas.  

9. Švietimo sistemos paruošiamų absolventų pasiskirstymas darbo rinkoje". Pranešėjai Jurgita Petrauskienė, Mokslo ir 

studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) direktorė. 

10. Kandidatų į Vilniaus merus miesto ateities vizija.  Pranešėjai – kandidatai į Vilniaus merus Remigijus Šimašius, Liberalų 

sąjudžio kandidatas ir Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas. 

11. LPK prezidiumo narių susitikimas su Energetikos ministru Roku Masiuliu, aptariant svarbiausias energetikos politikos 

kryptis ir jų įtaką pramonei bei verslui.  

12. Susitikimas su Vilniaus meru Artūru Zuoku kaip kandidatu į Vilniaus miesto merus kitai kadencijai.  

13. Dėl LPK nuomonės Minimalios mėnesinės algos didinimo. 

14. Dėl klausimų įtraukimo į bendrą LPK ir Vyriausybės posėdį.  

15. Praktika įgyvendinant direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo: ką turi žinoti verslas.  

16. Tolimesnio reglamentavimo dėl darbuotojų komandiravimo įgyvendinimas Lietuvoje: eiga ir iššūkiai. Pranešėja Jelena 

Polijančuk, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
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17. Tvarios energetikos sąjungos ir klimato kaitos politikos strategija: Energetikos sąjungos pagrindiniai siekiai, 

strateginės nuostatos, valdymo principai. Pranešėjas prof. Vaclovas Miškinis, Lietuvos energetikos institutas.  

18. Lietuvos pozicija Europos energetinės sąjungos sukūrimo klausimu. Pranešėjas Rokas Baliukovas, Energetikos 

viceministras.  

19. Dėl elektros energetikos, energetikos ir atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymų pakeitimų projekto. Pranešėjas 

Mindaugas Mikalonis, Energetikos ministerija 

20. ES energetikos sąjunga, tinklo kodeksai, PSO planai ir perspektyvos. Pranešėjai: Liutauras Varanavičius ir Ramūnas 

Bikulčius, AB LITGRID 

21.  Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (iMAS) bei susijusių teisės aktų pristatymas. Pranešėjas: A. Klerauskas, 

VMI viršininko pavaduotojas 

 

Kovo mėn. buvo surengtas bendras  LPK  prezidiumo ir Vyriausybės posėdis „Pramonės ir 

verslo lūkesčiai Vyriausybės programos darbų kontekste“, kuriame aptarti statybos, verslo ir 

mokslo, vežėjų, medienos perdirbimo sektorių, biokuro ir socialiniai klausimai.  

LPK pateikti siūlymai vyriausybei:  

  

• Siekiant didesnio konkurencingumo mokesčių ir verslo aplinkos srityse turi būti vykdoma pastovi kitų šalių stebėsena 

ir savalaikis reagavimas; 

• Didesniems investuotojams turėtų būti taikoma kaštų naudos analizė; 

• VMI ir SODROS principai turėtų būti suvienodinti;  

• Turėtų būti siekiama mažesnio apmokestinimo reinvestuojamam pelnui; 

• Siekiant konkurencingumo darbuotojų srityje būtini darbo kodekso pakeitimai: sumažinta atleidimo našta darbdaviui, 

supaprastintas darbo laiko reglamentavimas ir sumažinti su darbu susiję mokesčiai; 

• Būtina galiojančią teisinę bazę keisti pasitelkiant sukurto socialinio modelio principus; 

• Darbo santykių reguliavimas turi ne tik atspindėti naujoviškus darbo santykius, bet ir būti konkurencingas tarptautiniu 

mastu; 

• Per galimai trumpiausią laiką siūlyti Seimui keisti galiojantį Darbo kodeksą, daugiausia dėmesio skiriant  darbo 

santykių lankstumo užtikrinimui (numatant daugiau darbo sutarčių rūšių, platesnes terminuotosios darbo sutarties 

galimybes, lankstesnį darbo laiko režimą, trumpesnius įspėjimo terminus ir kt.);  

• Atnaujinti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ eksporto garantijų priemonę įmonėms prekiaujančioms su trečiosiomis 

šalimis;  

• Pakeisti inovacijų kūrimo ir diegimo finansavimo prioritetus, skatinant MTEP veiklos rezultatų pardavimą. Siūloma: 

LVPA kuruojamas lėšas skirti Lietuvos mokslo įstaigų sukurtiems inovatyviems produktams parduoti užsienyje (skiriant 

iki 25 proc. finansavimą užsienio pirkėjui, jei perkamas MTEP produkto kūrimo procesas, ir iki 50 proc. finansavimą 

užsienio pirkėjui, jei perkamas MTEP veiklos produktas); CPVA valdomas lėšas skirti Lietuvos verslo ir mokslo 

bendradarbiavimui skatinti bendrai finansuojant universitetus ir atviros prieigos centrus, jei tyrimo užsakovas yra 

Lietuvos verslo įmonė, gavusi finansavimą MTEP veiklai pagal vieną iš LVPA kuruojamų programų. 

 

• Lietuvos SGD terminalo dujų kaina – didžiausia iš visų ES terminalų.Ateityje Lietuvos SDG terminalo dujų ir jo 

išlaikymo kaštai, esant dabartinėms dujų kainoms, gali tapti nepakeliama našta didiesiems dujų vartotojams. Būtina 

kuo skubiau spręsti terminalo veiklų išplėtimo, efektyvesnio panaudojimo, išlaikymo kaštų ženklaus sumažinimo ir 

konkurencinių kainų užtikrinimo klausimus; 

• Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) didžiausią dalį (net 1,64 ct/kWh bendroje VIAP kainoje) sudaro 

atsinaujinantys šaltiniai (pagamintos elektros energijos supirkimo kainų kompensavimas, jėgainių statyba ir 

prijungimas prie tinklų). VIAP didina elektros energijos kainą ir mažina Lietuvos įmonių konkurencingumą, o ypač 

didžiausiems elektros vartotojams – pramonės įmonėms. Todėl siekiant išlaikyti pramonės konkurencingumą būtina 

keisti VIAP skaičiavimo metodiką, atsižvelgiant į energijos suvartojimo kiekius - siūloma remtis Vokietijos elektros 

kainos skaičiavimo metodika, kur didžiausiems elektros energijos vartotojams VIAP’o dalis diferencijuojama; 

• Lietuvoje VIAP’o sudedamoji tolygiai įtraukiama į bendrą elektros energijos kainą visiems vartotojams – tiek  

buitiniams, didžiausioms pramonės įmonėms. Toks paskirstymas susilpnina didžiųjų įmonių – didžiausių darbdavių ir 

mokesčių mokėtojų - konkurencingumą regione. VIAP’o dalis priskaičiuojama net ir įmonėms, savo technologinėms 

reikmėms užtikrinti pasigaminančioms elektros energiją (tokios praktikos nėra kitose šalyse). 
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• Įtvirtinti minimalų stojimo balą į universitetus; 

• Turėtų būti atsisakoma studijų krypčių, į kurias nesurenkama pakankamai studentų (pvz., mažiausiai 25 studentai); 

• Būtina tobulinti pameistrystės teisės aktus (LPK aktyviai dalyvauja teisėkūros procese); 

• Lietuvoje yra per didelis aukštųjų mokyklų skaičius. Universitetai turėtų susijungti ir pagrindinį dėmesį skirti 

konkurencingumo didinimui;  

• Skatinti dėstytojų-praktikų pritraukimą universitetiniam dėstymui; 

• Pritraukti daugiau užsienio studentų; 

• Skatinti praktinį mokymąsi, kaip integralią studijų proceso dalį, studentams atliekant praktikas Lietuvos ir užsienio 

įmonėse/organizacijose. 

 

• Kreiptis į prezidentę, prašant vetuoti š. m. balandžio 16 d. Seime priimtas Miškų įstatymo pataisas, užkertančias kelią 

valstybinio miškų ūkio valdymo centralizavimui, efektyvesnės miškų ūkio valdymo sistemos sukūrimui;  

• Įsteigti valstybinį biomasės technologijų  eksporto skatinimo fondą (iš Lietuvos ir ES lėšų), kurio padedami užsienio 

šalių subjektai (pvz., Ukrainos) galėtų  pirkti biokuro technologinę įrangą iš Lietuvos bendrovių; 

• Skirti subsidijas privatiems namų ūkiams biokuro katilams įsigyti (50 proc. katilo kainos, bet ne daugiau kaip 1500 Eur) 

arba numatyti mokestinę lengvatą vartotojui, įsigijant naują katilą; 

• Kaupiantis vis daugiau biokuro pelenų, inicijuoti pelenų, kaip statybinio produkto, sertifikavimo metodikos sukūrimą 

ir reglamentų, leisiančių pelenus panaudoti tiesiant kelius, taip pat civilinėje inžinerijoje ir kt., sukūrimą, skatinti 

mokslo tiriamąją veiklą, kaip praktiškai panaudoti biokuro pelenus kaip statybinę medžiagą; 

• Nepritarti Aplinkos ministerijos parengtoms Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisoms, kurios numato 

aplinkosaugos mokestį už aplinkos teršimą tabako gaminiais (toks mokestis nėra taikomas nė vienoje ES valstybėje, 

įstatymo projektas galimai prieštarauja ES teisės aktams, siūlomas mokestis cigarečių pakelio kainą padidintų 0,35 Eur, 

o tai nelegalios rinkos dalį padidintų 10 procentinių punktų, dėl legalios rinkos  sumažėjimo biudžetas netektų 43 mln. 

Eur mokesčių). 

 

• EK lygiu spręsti problemas dėl minimalaus darbo užmokesčio įstatymo Vokietijoje, kuriuo numatytas minimalus 8,5 

eurų valandinis atlyginimas, tiek užsienio valstybių vežėjams, vykdantiems kabotažinius pervežimus Vokietijos 

teritorijoje. Toks sprendimas blogina vežėjų konkurencingumą bei prieštarauja Darbuotojų komandiravimo 

direktyvai; 

• Tarptautiniu lygiu spręsti Lietuvos vežėjų problemų, gabenant krovinius Muitų Sąjungos teritorijoje, kai sulaikomos, o 

vėliau konfiskuojamos vežėjų transporto priemonės Baltarusijos Respublikoje; 

• Spręsti problemas dėl trečių šalių pervežimo leidimų naudojimo skirtingo traktavimo; 

• Inicijuoti konsultacijas bei derybas dėl dvišalio susitarimo kelių transporto srityje su Kinijos Liaudies Respublika 

pasirašymo; 

• Spręsti kompensacijų už keleivių vežimo lengvatas bei savivaldybių vežėjams nesumokėtas dotacijas; 

• Keisti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą, atsisakant perteklinio fizinių asmenų turtinių teisių civilinės 

apyvartos ribojimo. 

 

III. Socialiniai klausimai ir darbo kodeksas 

Vyriausybei ir kitoms institucijoms buvo teikiama pozicijos ir siūlymai dėl Darbo kodekso 

pakeitimų, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų projektų paketo, 

socialinio administracinio modelio paketo. Prezidiume buvo svarstyta ir pateikta Vyriausybei 

pozicija dėl MMA didinimo.  

Detaliau apie teikimus: 

• Seimui bei Vyriausybei įteikta bendra visų darbdavių organizacijų pozicija dėl Darbo kodekso pakeitimų;  

• Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybai pateikta pozicija dėl valstybinį socialinį draudimą 

reglamentuojančių teisės aktų projektų paketo;  

• Vyriausybei pateikta pozicija dėl socialinio administracinio modelio paketo; 

• Siūlymas dėl neturtinės žalos atlyginimo nelaimingo atsitikimo darbe atveju iš Sodros biudžeto pateiktas 

ir svarstytas Trišalėje taryboje, Darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje, Sodros taryboje, SADM;  
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• Prezidiume apsvarstyta ir pateikta Vyriausybei pozicija dėl  MMA didinimo;  

• Vyriausybei, SADM, Trišalei tarybai pateiktas siūlymas dėl vidutinio nuasmeninto darbuotojų darbo 

užmokesčio įmonėje viešinimo;  

• Išreikšta pozicija dėl socialinių iniciatyvų skatinimo.   

 

Socialinis modelis: birželio 9 d. Vyriausybė pritarė ir pateikė Seimui socialinio modelio 

įstatymų paketą, kuris apima 40 įstatymų projektų, įskaitant ir verslui aktualiausio Darbo 

kodekso pakeitimus.  

LPK pozicija: Būtina galiojančią teisinę bazę keisti pasitelkiant sukurto socialinio modelio 

principus. Darbo santykių reguliavimas turi ne tik atspindėti naujoviškus darbo santykius, bet ir 

būti konkurencingas tarptautiniu mastu. Siekiant konkurencingumo darbuotojų srityje būtini 

Darbo kodekso pakeitimai: sumažinta atleidimo našta darbdaviui, supaprastintas darbo laiko 

reglamentavimas ir sumažinti darbo mokesčiai. Per galimai trumpiausią laiką siūloma keisti 

galiojantį Darbo kodeksą ir kitus teisės aktus, daugiausia dėmesio kreipiant į darbo santykių 

lankstumo užtikrinimą (numatant daugiau darbo sutarčių rūšių, platesnes terminuotosios 

darbo sutarties galimybes, lankstesnį darbo laiko režimą, trumpesnius įspėjimo terminus ir kt.). 

Detaliau apie dalyvavimą socialinio modelio svarstymuose:  

 
• LPK atstovai dalyvavo 14 Darbo santykių komisijos posėdžių, skirtų Darbo kodekso nuostatų nagrinėjimui ir 

darbdavių bei profesinių sąjungų pozicijų derinimui, kuriuose yra deramasi atskirai dėl kiekvieno straipsnio. 

Taip pat įvyko 3 Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžiai, kuriuose, dalyvaujant LPK atstovams,  

politiniame lygyje derinamos pozicijos, dėl kurių nepavyko susitarti Darbo santykių komisijoje; 

• 2015 m. kovo mėn. mokslininkų grupė pateikė galutinius projektus. Šie projektai buvo pateikti visiems LPK 

nariams susipažinimui ir pastabų teikimui. 2014 m. rugsėjo 23 d. naujo socialinio modelio projektas 

pristatytas LPK posėdyje; 

• 2015 m. birželio 9 d. Vyriausybė nusprendė pateikti socialinio modelio projektus Seimui. 

 

 

IV. Veikla ekonomikos ir finansų srityje 

Pabaigtas įgyvendinti 4 metų probleminių klausimų planas, kurio matomiausi akcentai yra: 

GPM (gyventojų pajamų mokestis) tarifo dividendams sumažinimas nuo 20 iki 15 proc., Pelno 

mokesčio lengvata kino pramonei, leidusi daugiau kaip 200 proc. per metus padidinti 

Lietuvoje filmuojamų filmų skaičių, PVM apgyvendinimo paslaugoms sumažinimas nuo 21 iki 

9 proc. 

 Sudarytas naujas 4 metų planas, 2014 m. pabaigoje pristatytas Finansų ministrui.  

LPK 2014-2016 metų planas dėl mokestinių ir finansinių teisės aktų pakeitimų, kurie bus pateikti Vyriausybei ir 

Seimui: 

1. Pelno mokesčio atskaitymams leisti GPM neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas darbuotojų 

naudai patiriamas sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, kurios sudarytų iki 25 proc. nuo per 
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mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, netaikant 

to išskirtinai draudimo įmonėms.  

2. Grąžinti PVM atskaitą už automobilius, kadangi naudojimasis automobiliais asmeniniais tikslais yra 

apmokestintas, o juridiniai asmenys naudoja automobilius PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir 

(arba) paslaugų teikimui.  

3. Atnaujinti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius kainų indeksą. (Pristatė LPK turintys paramos 

gavėjo statusą, negalėtų gauti daugiau negu, pavyzdžiui, 10 proc. visų lėšų pajamų iš komercinės 

veiklos.  

4. Sugrąžinti ankstesnę mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo kartą per metus tvarką.  

5. Peržiūrėti viešųjų įstaigų veiklos reglamentavimą.  

6. Peržiūrėti veiklų sąrašą, kuriomis gali užsiimti paramos gavėjai ir įvertinti, ar nereikėtų didinti 

reikalavimų tokių subjektų viešai skelbiamoms ataskaitoms.  

7. Panaikinti galimybes naudotis mokesčių lengvata sumokant papildomas investicinio gyvybės 

draudimo įmokas metų pabaigoje ir jas atsiimant kitų metų pradžioje. 

8. Įvesti „Sodros“ ir PSD įmokų „lubas“ - sistema taptų teisingesnė, nes „lubos“ būtų taikomos ir 

įmokoms, ir išmokoms.  

9.  „Darbdavio mokamą“ Sodros įmokos dalį perkelti dirbančiajam, atitinkamai perskaičiuojant jo darbo 

užmokestį. Įstatymais reglamentuoti prievolę darbdaviui nepažeisti dirbančiojo interesų.  

10. Keisti NPD taip, kad mažėtų mokesčių našta uždirbantiems mažiau nei 3150 (pagal dabar galiojančią 

sistemą ir dydžius).  

11. NPD taikymą perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, t. y. kad NPD taikytų ne darbdavys, o VMI 

pagal gyventojų pateiktus duomenis apie jiems priklausančias lengvatas. NPD sieti su vaikų skaičiumi, 

t.y. didinti NPD, susilaukus kiekvieno vaiko.  

12. Grąžinti ankstesnę tvarką ir taikyti fiksuoto dydžio NPD.  

13. Suvienodinti visų darbo pajamoms taikomų mokesčių bei įmokų bazes ir mokėjimo tvarką.  

14. Įteisinti VMI ataskaitų formų kūrimo reikalavimą, kad ant naujausio blanko būtų galima užkrauti 

senesnių versijų duomenis.  

15. Naujas ataskaitų formas paskelbti mokesčių mokėtojams bent savaitę iki jų galiojimo pradžios.  

16. Patikslinti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, kad 3 proc. tarifas būtų taikomas tik apleistam 

turtui. 

 

LPK vienintelė šalyje ir toliau kas ketvirtį atlieka ir pristato aukščiausio lygio Lietuvos įmonių 

vadovų nuomonių ir prognozių apklausos analizę - Pramonės lūkesčių indeksą (PLI). Kartą per 

pusmetį atliekama turizmo lūkesčių indeksas ir didžiausių transporto įmonių vadovų apklausa. 

Liepos mėn. bus pristatyta II ketvirčio Pramonės lūkesčių indeksas.  

 

LPK nuomone būtini sprendimai: 

1. Darbo mokesčių mažai uždirbantiems mažinimas turėtų tapti svarbiausiu valstybės 

prioritetu, siekiant paskatinti kurti jaunus verslus (start up'us, spin off'us), kovojant su šešėliu, o 

svarbiausia - leidžiant žmonėms susikurti sau darbo vietą.(FM kompetencija) 

2. Mokesčių administravimo sistema turėtų būti valstybės rūpestis ir nepermetama ant įmonių 

pečių: sistema turi būti tiek paprasta, kad įmonėms iki 10 darbuotojų (mikroįmonėms) 

nereikėtų buhalterio, NPD taikymas turėtų būti VMI, o ne įmonės galvos skausmas, VMI ir 
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Sodrai mokami mokesčiai turėtų būti mokami nuo tos pačios bazės ir tais pačiais terminais. 

(FM kompetencija) 

3. Lietuva turėtų atkurti ir pagerinti po 2008 m. panaikintą palankios holdingams lokacijos 

įvaizdį. Tai biudžetui ne tik kad nieko nekainuos, bet per keletą metų turėtų duoti teigiamą 

finansinį rezultatą. (FM kompetencija) 

4.  Siekiant užtikrinti tolygų ir nuoseklų inovacijų finansavimą, turi būti sukurtas Horizont2020 

kompetencijų centras, kad įmonės ir mokslo atstovai galėtų papildomai pritraukti lėšų MTEP 

finansavimui ir vykdyti projektus su pasaulio inovacijų lyderiais (geriausia – Lietuvos inovacijų 

centro pagrindu). (ŪM kompetencija) 

5. Geresnio reglamentavimo komisijos (buvusios Saulėtekio) darbas turėtų būti realus. 

Biurokratinė našta iki šiol išlieka viena didžiausiu regione, o Ūkio ministerijos pavaldume 

atsidūrusi komisija šiuo metu yra neveiksni. (ŪM kompetencija) 

6. Lietuva turi aiškiai identifikuoti savo potencialias eksporto partneres kiekviename regione, o 

ne blaškytis reaguojant į atsitiktines nuomones. Su potencialiomis eksporto partnerėmis 

turėtų būti pasirašomos itin palankios dvigubo neapmokestinimo sutartys, sutvarkomas kitas 

tarifinis ir netarifinis reguliavimas ir pan.  

 

V. Veikla švietimo ir mokslo srityje 

Identifikuotos svarbiausios profesinio mokymo srities problemos, parengtas sprendimų 

sąrašas, kai kurie jų pradėti įgyvendinti, pvz. LPK kartu ŪM ir ŠMM parengė teisės aktų 

projektus, kad pameistrystė de jure išjudėtų iš mirties taško - pašalinti teisiniai apribojimai. 

Artimiausiu metu bus baigti tvirtinti visi reikalingi teisės aktai leisiantys derinti mokymąsi 

darbo metu. 

Identifikuotos aukštojo mokslo problemos ir pradėti rengti teisės aktų projektai.  

Specialistų kvalifikacijų žemėlapis - pasiekta, kad Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio 

ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nekurtų atskirų sistemų žmogiškųjų 

išteklių stebėsenai. Patvirtintos aktualios Švietimo įstatymo pataisos. Liepos mėnesį bus 

patvirtinta Vyriausybės nutarimas, kas leis metų pabaigoje matyti kaip skirtingų aukštųjų 

mokyklų absolventams sekasi įsidarbinti, kokios gaunamos pajamos ar dirba pagal specialybę 

ir pan. 

LPK aktyviai dalyvavo formuojant Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetines 

kryptis ir sudarė Lietuvos įmonių ekspertų sąrašą. Lietuvos sumanios specializacijos strategijoje 

įvardinamos šios prioritetinės kryptys: energetika ir tvari aplinka; agroinovacijos ir maisto 

technologijos; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė; 

nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; transportas, logistika, informacijos ir ryšių 

technologijos. Ši strategija numato labai ambicingą tikslą - spartinti perspektyviausių, mokslui 

imlių sektorių bei inovacijų plėtrą, mokslo ir verslo slėnius pripildyti technologinio turinio, 
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siekti perversmo aukštųjų technologijų ir inovacijų srityje. Vyriausybė tam skiria apie 600 mln. 

eurų paramos iš 2014–2020 m. finansinės perspektyvos. 

Rengiantis sumaniosios specializacijos strategijos įgyvendinimui Lietuvoje, kartu su Prezidento 

ir Vyriausybės kanceliarijomis, Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijomis rengtas renginių 

Mokslo ir verslo slėniuose ciklas.  

Toliau vykdomas niekieno nefinansuojams projektas Misija-karjera (http://misijakarjera.lt/), 

kurio tikslas leisti geriau mokiniams planuoti savo karjerą. Pagrindinė veikla - moksleivių 

ekskursijos į pramonės įmones.   

LPK teikti pasiūlymai švietimo srityje: 

 

Mokyklos ir darželiai: 

• Suprognozuoti ir sistemiškai laike optimizuoti švietimo infrastruktūrą (mokyklos, darželiai);  

• Mokytojų profesijos prestižo kėlimas, mokytojų atestaciniai reikalavimai bei teisingas darbo 

kompensavimo mechanizmas;  

• Mokymo programos, skatinančios kūrybingumą, iniciatyvą, gebėjimus taikyti žinias praktikoje;  

• Tinkamas požiūris į mokslą šeimoje;  

• Didinti tiksliųjų mokslų valandų skaičių bendrojo ugdymo programose;  

• Skirti dėmesį užklasiniam vystymuisi;  

• Depolitizuoti mokyklų vadovų skyrimą – skirti pagal profesinius gebėjimus. 

 

Profesinis ir koleginis mokymas:   

• Profesinio mokymo infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas; 

• Būtina tobulinti pameistrystės teisės aktus (LPK aktyviai dalyvauja teisėkūros procese). 

 

Aukštasis mokslas:  

• Įtvirtinti minimalų stojimo balą į universitetus; 

• Studijų kryptys, į kurias nesurenkama pakankamai studentų (pvz., mažiausiai 25 studentai), turėtų būti 

naikinamos;  

• Lietuvoje yra per didelis aukštųjų mokyklų skaičius - universitetai turėtų susijungti ir pagrindinį dėmesį 

skirti konkurencingumo didinimui;  

• Praktikos, bakalauro ir magistro darbai turėtų spręsti realias problemas;  

• Skatinti dėstytojų-praktikų pritraukimą į universitetinį dėstymą;  

• Užsienio studentų pritraukimas. 

LPK nuomone būtini sprendimai:  

1. Tekstilės sektoriaus aprūpinimas darbuotojais pavojuje - vienintelis Sektorinis profesinis 

centras yra Klaipėdoje, kur veikia vos kelios, mažą apyvartą generuojančios tekstilės įmonės. 

Tuo tarpu Kaune ir kituose regionuose, kur didelė tekstilės įmonių koncentracija, darbuotojų 

šiai pramonės šakai niekas neruošia. Po 5-7 metų, kai didelė dalis dabartinių darbuotojų 

sulauks pensijinio amžiaus, tekstilės pramonė pradės stipriai trauktis. 

2. Nėra Pramoninės doktorantūros - svarbiausios grandies (Fraunhoer'io universteto 

vadovybės nuomone - vienintelės), kuri realiai užtikrina verslo ir mokslo bendradarbiavimą. 
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3. Pameistrystė - reikalingų teisės aktų rengimas stringa, LPK ir ŪM atstovų nuomone tai 

primena valingą ŠMM pasipriešinimą šiai iniciatyvai, nepaisant to, kad ministerijos vadovai 

viešai jai pritaria.  

 

 
VI. Užsienio ryšiai 

LPK dalyvauja Ekonominės Diplomatijos Tarybos (EDT) veikloje: teikė rekomendacijas dėl 

Lietuvos ekonominės užsienio politikos prioritetinių krypčių. Teikia rekomendacijas dėl 

atstovavimo Lietuvos ekonominiams interesams užsienyje reikalingumo ir prioritetiškumo 

konkrečiose valstybėse ar regionuose. Remiantis LPK narių atlikta apklausa ir turima statistine 

informacija, LPK pristatė verslo rekomenduojamą prioritetinių eksporto rinkų sąrašą. 

Įvyko 2 verslo misijos:  

2015 m. kovo mėn. – verslo misija į Armėniją. Dalyvavo 16 Lietuvos kompanijų. Organizuotas 

verslo forumas, B2B susitikimai su Armėnijos ir Irano verslo atstovais. 

2015 m. gegužės mėn. – verslo misiją į Kazachstaną. Dalyvavo 60 Lietuvos kompanijų. Verslo 

misija derinta su Ministro Pirmininko vizitu į Kazachstaną, kartu dalyvavo susisiekimo bei ūkio 

ministrai. Surengti verslo forumai Astanoje ir Almatoje, susitikimai su Kazachstano verslo ir 

valstybinio sektoriaus atstovais, B2B susitikimai, susitikimas su Kazachstano lietuvių 

bendruomene.  

Planuojamos verslo misijos į:  

• Ukrainą (rugpjūčio mėn. pabaiga);  

• Kiniją (rugsėjo mėn.); 

• Indoneziją;  

• Azerbaidžaną; 

• Omaną. 

2014 m. lapkričio mėn. LPK pasirašė susitarimo memorandumą su Danų pramonininkų 

konfederacija (Dansk Industri, DI) dėl ilgalaikės organizacijų partnerystės bei pagalbos 

atstovaujant narių interesams užsienio rinkų paieškose. Susitarimas leis ne tik teikti abipusią 

paramą per bendrai organizuojamus renginius ir kitas iniciatyvas, skatinančias prekybinį ir 

ekonominį bendradarbiavimą tarp šalių, bet taip pat leis mūsų nariams pasinaudoti konkrečiu 

danų kolegų įdirbiu eksporto rinkų paieškose. Lietuvos verslas su danų įmonėmis galės 

naudotis Dansk Industri nariams teikiamomis paslaugomis, suteikiant pagalbą eksporto, 

investicijų, partnerių paieškos, biuro užsienyje (Kinijoje, Rusijoje, Brazilijoje, Meksikoje, 

Afrikoje, Indijoje) klausimais. Lietuvos įmonės galės kompensuoti dalį mokesčio už DI 

teikiamas paslaugas per ES struktūrinės paramos mechanizmus.  
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Verslo tarybos 

LPK, siekdama stiprinti verslo tarybų veiklą ir konkretindama pagalbą įmonėms, ypatingą 

dėmesį skiria įmonių kontaktų užmezgimui ir įtvirtinimui prioritetinėse rinkose. Akivaizdi 

pažanga, siekiant optimizuoti pagalbą verslui, yra matoma daugelyje verslo tarybų veikloje.  

Verslo taryba su Ukraina  

• Nuo 2015 m. balandžio mėn. paskirtas LPK atstovas Ukrainoje. LPK atstovybė Ukrainoje 

dirbs su Lietuvos ir Ukrainos verslu, siekiant sustiprinti dvišalį ekonominį 

bendradarbiavimą. LPK atstovo darbas Ukrainoje sustiprins ir paspartins abipusio 

ekonominio bendradarbiavimo plėtrą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas konkretiems 

projektams: startap‘ui IT ir inžinerijos srityje - Ukrainos įmonės įvardino Lietuvą kaip 

didelį potencialą verslo bazei šiose srityse turinčią valstybę; IT paslaugų iškėlimas už 

įmonės ribų – Ukrainoje šiuo metu yra didelis neišnaudotas IT specialistų potencialas, 

kurie galėtų būti pasitelkiami kaip papildoma paslauga įgyvendinant didelius 

projektus; biokuras – Ukrainoje pastaruoju metu labai sparčiai yra vystoma biokuro 

rinka ir biokuro produktų, atitinkančių ES keliamus reikalavimus, gamyba. Lietuva 

galėtų padėti Ukrainai plėsti biokuro eksportą ES rinkoje; žemės ūkio produkcijos 

perdirbimas Lietuvoje. 

• LPK aktyviai investavo į glaudesnius santykius su partneriais Ukrainoje ir prisidėjo prie 

Ukrainos pramonininkų ir verslininkų lygos (USPP/ULIE) europinės politikos plėtros: 

2014 m. gruodžio 9-11 d. LPK surengė Ukrainos verslo organizacijų vadovų ir įmonių 

vizitą Briuselyje.  Šų metų pradžioje USPP-ULIE įsteigė atstovybę Briuselyje, 

BUSINESSEUROPE patalpose, šalia LPK atstovybės. 

2015 m. pabaigoje vyks Lietuvos-Ukrainos ekonomikos forumas. Dalyvavimas: aukšto rango 

Lietuvos ir Ukrainos valstybės sektoriaus atstovai, Lietuvos ir Ukrainos verslo atstovai. 

Organizuojami B2B susitikimai bei sektorinės panelinės diskusijos. 

Lietuvos ir Ukrainos prekybos apyvarta 2014 m. sudarė 1,1 mln. eurų (t.y. 2 kartus mažesnė nei su Baltarusija), 

todėl akivaizdu, kad turimas ekonominis potencialas yra neišnaudotas. 2014 m. Lietuvos eksportas į Ukrainą 

sudarė 905 mln. eurų, o  Ukrainos į Lietuvą – 205 mln. eurų. 

 

Verslo taryba su Baltarusija 

Surengti du Lietuvos-Baltarusijos ekonomikos forumai:  

• Mogiliove (2014 m. lapkritis), kur dalyvavo Lietuvos ir Baltarusijos premjerai, kiti aukšto 

rango abiejų valstybių pareigūnai, daugiau nei 150 verslo atstovų. Forumo metu 
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ypatingas dėmesys skirtas transporto ir logistikos, energetikos, žemės ūkio pramonei ir 

inovacijoms.  

• Marijampolėje (2015 m. birželis), kur dalyvavo Lietuvos ir Baltarusijos ūkio ministrai, kiti 

aukšti pareigūnai. Į forumą atvyko 240 Lietuvos ir Baltarusijos verslo bendruomenės 

atstovų. Ypatingas dėmesys buvo skirtas žemės ūkio bei maisto pramonės, transporto ir 

logistikos, finansų ir bankinių paslaugų sektoriams.  

Per pastaruosius 10 metų Lietuvos-Baltarusijos prekybos apimtys išaugo 3,5 karto, Lietuvos eksportas į 

Baltarusiją išaugo 4 kartus, o Baltarusijos į Lietuvą – 3 kartus. Didžiausią prekybos apyvartos dalį sudarė 

maisto produktai, metalai, elektronika ir transporto segmentai.   

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 metais prekybos apyvarta tarp Lietuvos ir Baltarusijos 

siekė 1881,2 mln. eurų. 2014 metais Lietuvos eksportas į Baltarusiją sudarė 1137,5 mln. eurų, o Lietuvos 

importas iš Baltarusijos siekė 743,7 euro. 2014 metais tiesioginės Baltarusijos investicijos Lietuvoje sudarė 

26,53 mln. eurų ir, palyginti su 2013 metais, sumažėjo 59 procentais. 2014 metais tiesioginės Lietuvos 

investicijos Baltarusijoje siekė 62,61 mln. eurų ir, palyginti su 2013 metais, padidėjo 1 procentu. Per 

pastaruosius penkerius metus augo į Lietuvą iš Baltarusijos atvykstančių turistų skaičius. 2014 metais, palyginti 

su 2013 metais, Baltarusijos turistų skaičius Lietuvoje padidėjo 16 procentų. 

 

Verslo taryba su Kinija 

Gegužės 11 d. LPK pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Pekino tarptautinės prekybos vystymo 

taryba. Sutartis numato glaudesnį techninį bendradarbiavimą tarp abiejų organizacijų, 

skatinant abipusę prekybą ir investicijas, apsikeitimą verslo delegacijomis. 

Šių metų rugsėjo mėn. planuojama Lietuvos įmonių verslo misija į Kiniją. Šios misijos metu 

planuojami bendri renginiai abiejų šalių verslo galimybėms pristatyti, bus surengti verslininkų 

susitikimai, padėsiantys Lietuvos įmonėms susirasti verslo partnerius Kinijoje. Pekino 

tarptautinės prekybos vystymo taryba turi labai didelę ir sėkmingą patirtį, organizuojant 

tokias verslo misijas. 

 

LPK stiprins dvišalių verslo tarybų veiklą ir sieks pritraukti naujų narių. Verslo tarybos taps 

pagrindiniais dvišalio ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Baltarusija, Kazachstanu, 

Rusijos Federacija ir Ukraina stiprinimo instrumentais Lietuvoje. Sieksime ir toliau stiprinti 

bendradarbiavimo ryšius organizuodami dvišalius forumus, seminarus, verslo tarybų 

susitikimus, atstovaudami verslo tarybų narių interesus valstybinėse ir privačiose įstaigose. Bus 

plečiamas verslo tarybų nariams teikiamų paslaugų spektras: kontaktų paieška, vizitų 

derinimas, konkrečių projektų lobizmas užsienio valstybėse ir pan. 
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Konferencijos:  

2014 m. rugsėjis: LPK organizavo konferenciją: “Globali Europa: kaip mums konkurencingumo 

mūšį”. Renginys skirtas paminėti Lietuvos dešimtmetį Europos Sąjungoje. Dalyvavo Mario 

Monti – buvęs Europos Komisijos narys, atsakingas už konkurencijos politiką. 

2015 m. birželio 15 d. LPK kartu su Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) 

Darbdavių grupe bei partneriais organizavo aukšto lygio diskusijų platformą integruotos 

pramonės politikos Europoje aptarimui bei ES pramonės politikos akcentuojančios inovacijų 

iššūkius skatinimui. Dalyvavo: aukšto rango Lietuvos ir ES pareigūnai, verslo atstovai. 

2015 m. gruodžio mėn. Planuojama LPK Metų ekonomikos forumas 2015, sujungtas su 

„Davoso“ konferencija. Partneris – Pasaulio Ekonomikos Forumas. 

 

LPK dalyvavimas tarptautiniuose formatuose  

• LPK dalyvavimas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESC) veikloje 

 

• EESC Darbdavių grupės posėdyje vyko diskusija apie tai, kaip sudaryti sąlygas Ukrainos verslo 

organizacijoms kalbėti vienu balsu apie iššūkius ir perspektyvas, susijusias su ES-Ukrainos išsamaus ir 

visapusiško laisvos prekybos erdvės susitarimo (DCFTA) įgyvendinimu, įvyko susitikimas su prezidentu 

Henri Malosse, darbdavių grupės prezidentu Jacek Krawczyk.  

• 2015m. kovo mėn. LPK atstovo  EESC iniciatyva surengtas  dar vienas vizitas Ukrainos pramonės ir 

verslo bei kitų organizacijų vadovams, kurį finansavo EESC.  

• Birželio 15d. LPK ir EESC organizuoja konferenciją Vilniuje „Pramonės konkurencingumas: kaip 

reaguoti į inovacijų iššūkius?“ 

• LPK atstovas EESC buvo darbo grupės narys, rengiant nuomones „Verslumas regionuose: kaip 

sustiprinti ES konkurencingumą”, „ES socialinės įmonės projektas”, „Kaip media veikia politinius, 

ekonominius ir socialinius procesus”, „Išmaniųjų miestų indėlis į pramonės politiką”. 

 

• LPK 2015 m. tapo BIAC (Verslo ir pramonės patariamosios tarybos) nare. BIAC yra 

pasaulinis verslo organizacijų tinklas, veikiantis prie EBPO (Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos). BIAC narės -  EBPO šalių narių didžiausios 

verslo organizacijos. Dalyvavimas BIAC veikloje suteikia Lietuvos verslui galimybę 

dalyvauti apie 40 darbo grupių, keistis informacija, diskutuoti  įvairiuose formatuose  

svarbiausiais EBPO  klausimais. Stebėtojo teisėmis BIAC veikloje LPK dalyvaus iki 

Lietuvos tapimo pilnateise EBPO nare. 

 

• LPK dalyvauja Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties (TTIP) 

svarstyme.  

• LPK su Lietuvos pramonės įmonėmis aptarė TTIP poveikį Lietuvos ekonomikai.  
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• Su atskiromis Lietuvos įmonėmis TTIP klausimu buvo vykdomos individualios konsultacijos.   

• Parengta LPK pozicija TTIP klausimu, ji perduota LR Prezidentūrai, Seimui ir  Vyriausybei 

• Parengta pozicija pristatyta tarptautinės konferencijos Lietuvos Seime metu 2015 m. kovo mėn. 

 

• LPK dalyvauja Rytų Partnerystės programose 

• LPK pateikė paraišką dalyvauti LR URM finansuojamuose Vystomojo bendradarbiavimo projektuose 

Ukrainoje. Projektų tikslas – konsultuoti ir teikti rekomendacijas Ukrainos verslo bendruomenei apie ES 

verslo asociacijų veiklą ir struktūrą, teikiamas paslaugas nariams, prekybos ES rinkoje taisykles.  

 

VII. Energetika 

LPK teikė pastabas Energetikos ministerijos parengtoms Elektros energetikos ir kitų 

įstatymų pataisoms, kurios numatė, kad net savo reikmėms elektrą gaminančios pramonės 

įmonės turėjo mokėti VIAP. Šių pataisų priėmimą pavyko sustabdyti.  

LPK pozicija dėl VIAP 

 

LPK nuolat įvairiuose formatuose ir susitikimuose su valdžios atstovais kalba apie tai, kad valstybei būtina 

atsižvelgti į įmonių veikloje didelę dalį sudarančias energijos sąnaudas. Siūloma elektros energijos kainą 

pramonės įmonėms diferencijuoti pagal elektros suvartojimą. Atsižvelgti į Šiaurės, Baltijos šalių, Lenkijos ir 

Vokietijos taikomus elektros kainų algoritmus. Siekdamos išsaugoti pramonės konkurencingumą, regiono šalys 

pridėtines elektros kainos dedamąsias verslui mažina, o buitiniams vartotojams didina. Tad jeigu norime, kad 

mūsų pramonė ir verslas išliktų konkurencingi bent jau regiono rinkose, Lietuvos politikai taip pat turėtų keisti 

nuostatą, esą šalies verslas turėtų dalintis socialinio solidarumo naštą lygiai su visais, taip pat ir buitiniais 

elektros vartotojais. Verslas ir pramonė vykdo socialinę misiją kurdamas darbo vietas, kad atlyginimus gavę 

vartotojai galėtų tenkinti savo gyvenimo poreikius. 

 

VIII. Apdovanojimai 

Lietuvos pramonininkų konfederacija V. A. Gračiūno nominaciją skyrė Kauno rajono merui 

Valerijui Makūnui ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidentui, UAB 

„Domus lanae“ savininkui Aurimui Palevičiui.  

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro Vileišio vardinė nominacija skirta AB „Vakarų 

laivų gamykla“ generaliniam direktoriui Arnoldui Šileikai, ilgamečiam Nacionalinio 

simfoninio orkestro meno vadovui ir dirigentui prof. Juozui Domarkui, Kauno 

technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto doktorantei Eglei Vaičiukynaitei, 

Telšių „Džiugo“ gimnazijos moksleiviui Lukui Kaminskui.  

LPK Aukso ženklu apdovanoti Kooperatinės bendrovės „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“  

valdybos pirmininkas ir UAB „Utenos prekyba“ valdybos pirmininkas-direktrorius  Robertas 

Miliauskas,  AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius Vytautas Valutis,  UAB „Birių 

krovinių terminalas “ vykdantysis direktorius Ruslan Malinin, Lietuvos aprangos ir tekstilės 

įmonių asociacijos generalinis direktorius Linas Lasiauskas, UAB „Omniteksas“ generalinė 
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direktorė Audronė Pocienė, UAB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Leonas 

Makūnas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. dr.  Daniūnas Alfonsas, 

buvęs ilgamnetis Klaipėdos meras, Klaipėdos pramonininkų asociacijos prezidentas 

Rimantas Taraškevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos vyriausiasis referentas 

komunikacijai Stasys Skakauskas, AB „Palemono keramika“ generalinis direktorius Povilas 

Drūlia, VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktorius Rapolas Liužinas, Nacionalinės 

inovatyvios tekstilės ir aprangos pramonės asociacijos viceprezidentas ir AB “Gija” 

generalinis direktorius Valdas Pacevičius.  

Nominacijos „Lietuvos metų eksportuotojas – 2014“ laureatai: didelių įmonių grupėje - AB 

„Vakarų laivų gamykla“,  UAB „Norvelita“, UAB „Staticus“,  A. R. Baumilų TŪB „Klasikinė 

tekstilė“,  UAB „ICECO“, UAB „Aurika“,  AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Philip Morris 

Lietuva“. Vidutinių įmonių grupėje - UAB „Sicor Biotech“, UAB „Terekas“, UAB „Doleta“. 

Mažų įmonių grupėje - UAB „Duomenų centras“, UAB „Dastra“.  

Nominaciją “Sėkmingai dirbanti įmonė – 2014” suteikta šioms įmonėms: didelių įmonių 

grupėje - UAB „Šiaulių vandenys“,  AB „Montuotojas“, „Lietuvos geležinkeliai“, AB 

„Umega“, UAB „Plungės lagūna“, UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, UAB 

„Kauno vandenys“, AB „YIT Kausta“,  AB „Lietuvos paštas“,  A.R. Baumilų TŪB „Klasikinė 

tekstilė“, UAB „Aurika“, UAB „Vičiūnų grupė“. Vidutinių įmonių grupėje - UAB „voestalpine 

VAE Legetecha“, AB „Požeminiai darbai“, UAB „Inspecta“, UAB „Inžineriniai tinklai“, UAB 

„Eternit Baltic“, UAB „Bodesa“, UAB „Vakarų krova“, UAB „Irdaiva“, UAB „Sicor Biotech“, 

UAB „Elektromontuotojas“, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, UAB „Vilkijos 

gija“, UAB „Novalda“, UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, UAB „Selteka“, 

UAB „Pack Klaipėda“, UAB „Terekas“, UAB „Plungės šaltis“. Mažų įmonių grupėje - Lietuvos 

ir Čekijos UAB „Grinduva“, AB „Actas“, AB „Anykščių kvarcas“, UAB „Idelis“, UAB „Glasvega“.  

Nominacija “Profesijos riteris” suteikta: UAB „Liumenas“ direktoriui Kęstučiui Venskūnui, 

UAB „Konsolė“ direktoriaus pavaduotojui statybai Alfonsui Anusui, UAB „Plungės lagūna“ 

statybos darbų vadovui Juozui Butkui, UAB „ Hidrostatyba“ vyriausiajam geodezininkui 

Algirdui Mitrofanovui, UAB „Ruukki Lietuva“ Metalo konstrukcijų gamyklos brigadininkui 

Jonui Narkui, UAB „Klaipėdos monolitas“ direktoriaus pavaduotojui gamybai Tomui 

Valaičiui, UAB „Paroc“ generaliniam direktoriui Jonui Liubertui, Kauno technologijos 

universiteto Statybos ir architektūros fakulteto dekanui dr. Žymantui Rudžioniui, AB 

„Ukmergės gelžbetonis“ generaliniam direktoriui  Vaclovui Pakuliui,  UAB „Robusta“ 

komercijos direktoriui Edikui Drupui, IĮ „Fasma“ savininkui  Sigitui Krivickui, UAB “Linas 

Agro” Grūdų centro KŪB elevatoriaus vadovui Tomui Ignatavičiui, UAB “Malsena plius” 

laboratorijos vadovei Laimai Jankauskienei, AB “Amilina” technikos direktoriui Romualdui 

Cedronui, UAB „TEO LT“ Šiaulių regiono direktoriui Arvydui Murzai, UAB „Koslita“ 
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generalinam direktoriui Juozui Beliauskui, UAB „Ignalinos autobusų parkas“ direktoriui 

Valentui Meškėnui, UAB „Kauno energetikos remontas“ generalinei direktorei Olgai 

Grigienei, UAB „Garlitą“ ūkio dalies vedėjui Jonui Venckui, UAB „Baltijos polistirenas“ 

pakuočių gamybos cecho viršininkui Rymantui Dagiliui, AB „Lifosa“ Amofoso cecho 

viršininkui Vladui    Stanynui, UAB „SDG“  įmonių grupės Personalo ir komunikacijos 

direktorei Rūtai Jasienei, UAB „SDG“ Konsultacijų departamento auditorei-ekspertei Jūratei 

Jankauskienei,  UAB „Kauno autobusai“  kontaktinio kabelinio tinklo meistrui Algimantui 

Izidoriui    Jaruševičiui, AB „Achema“ Personalo ir bendrųjų reikalų direktoriui Giteniui, 

Subačiui, UAB „Novalda“ generaliniam direktoriui Kęstučiui Iždonui, UAB Klaipėdos jūrų 

krovinių kompanijos „Bega“ technikos ir technologijų direktoriui Laimonui Rimkui, UAB 

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ gamybos direktoriui Stanislavui Lamakinui, IĮ 

„Eustilija“ direktorei Eugenijai Galkauskienei, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais 

asociacijos „LINAVA“  Keleivinio transporto skyriaus specialistei Laimai Bajorūnienei, UAB 

,,Petro ofsetas“ generaliniam direktoriui Petrui Kalibatui, UAB „Regseda“ direktorei Kristinai 

Zibalienei, AB „Klaipėdos baldai“ direktoriui Vidui Mišeikiui, AB „Šiaulių bankas“ Klaipėdos 

regiono vadovui Gražvydui Šimkui, UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo 

bendrovė“ direktoriui Eimantui Kiudului, restruktūrizavimo ir bankroto administratoriui 

Gintarui Adomoniui,  bankroto administratoriui Dargirui Bardišaskui, UAB „Nirlita“ 

pimajam direktoriaus pavaduotojui Pranui Gaupšiui, UAB „Nirlita“ parduotuvės Iskada 

direktoriui Alfredui Viskontui, UAB „Transalda“ direktoriui Viktorui Vachteriui, AB 

spaustuvė „Titnagas“ direktoriui Edvardui Kukanaskui,   Šiaulių valstybinės kolegijos 

prodekanei, lektorei Zitai Sluckuvienei, Šiaulių valstybinės kolegijos prodekanei, lektorei 

Virginijai Latvėnienei, UAB „Sabalin“ direktorei Reginai Arcišauskienei,  Lietkoopsąjungos 

valdybos narei, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininkei-direktorei 

Angelei Andrikonienei, Molėtų rajono vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininkei-

direktorei Danutei Liutkevičienei, UAB „Alytaus prekyba“ valdybos pirmininkui-

generaliniam direktoriui Viliui Gaveliui.  

Konkurso ,,Lietuvos metų gaminys – 2014“ nugalėtojai:    

AUKSO medaliais  Maisto pramonės grupėje apdovanoti:  ilpnai sūdyta silkių filė su 

moliūgų sėklomis, aliejuje  - Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“, ZIGMO šaltai rūkyta lašišų filė - UAB 

„ICECO“, UKMERGĖS grūdėtoji duona - UAB „Ukmergės duona“, MILTĖ džiovintos duonos 

riekelės - UAB „Biržų duona“, Saldainiai „Premium vodka“ - AB „Naujoji Rūta“,Šokoladinių 

saldainių rinkinys RETRO - UAB „RŪTA“, Energijos suteikiantis užkandis „1GO“. Džiovinti 

vaisiai ir riešutai - UAB „Arimex“, Energijos suteikiantis užkandis „1GO“. Džiovinti vaisiai ir 

sėklos - UAB „Arimex“, Geriama trinta meksikietiška sriuba - UAB „Mantinga“, Džiovintų 

baravykų užtepėlė - UAB „Gerovės“ konservų fabrikas, „Jotvingių“ duona - UAB „Alytaus 
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duona“, Pieniški saldainiai CARAMEL COW - UAB „Daivida“, SKRUDĖ duona skrudinimui - 

UAB „Baltasis pyragas“, AGOTOS juoda duona - UAB „Vilniaus duona“, PREMIUS karštai 

rūkyta skumbrės filė su pipirais ir sviestu - UAB „Baltic food partners“, PREMIUS koldūnai su 

kalakutiena, spanguolėmis ir obuoliais - UAB „Orka foods“, Ekologiška šviesi duona šviesi 

su moliūgų sėklomis „Trejos girnos“ - UAB „Plungės duonos kepiniai“, PREMIUS šaltai 

rūkytų raudonųjų lašišų filė - UAB „Vičiūnai ir partneriai“, PREMIUS šaltai rūkytų lašišų filė 

juostelės - UAB „Vičiūnai ir partneriai“, Snieginių krabų skonio lazdelės su tikra krabų mėsa 

- UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, AURUM burbono vanilės skonio valgomieji ledai, 

glaistyti kakaviniu glaistu - UAB „ICECO“, Šviežias sūris „Magija“ su vanile - AB „Žemaitijos 

pienas“, Glaistytas varškės sūrelis „Magija“ su kondensuoto pieno įdaru - AB „Žemaitijos 

pienas“, Ekologiškas jogurtas „Dobilas“ su imbieru ir citrina - AB „Žemaitijos pienas“, 

„Dadu“ valgomieji ledai, vanilės skonio plombyras be laktozės, vafliniame indelyje - UAB 

„Vikeda“, „Dadu Yoguta“ glaistyti jogurtiniai valgomieji ledai su aviečių įdaru ir aviečių 

gabaliukais - UAB „Vikeda“, KAR KAR mango-obuolių vaisiniai ledai - AB „Klaipėdos 

pienas“, Žemaitijos pusriebė varškė - AB „Žemaitijos pienas“, Sūrio „Gintarėliai“ - UAB 

„Bagaslaviškio pieninė“, „Lukšių“ rūkytas varškės sūris - UAB „Lukšių pieninė“, „Senolių“ 

pusriebė varškė - UAB „Lukšių pieninė“, Kiaulienos kumpis šaltai rūkytas - UAB 

„Kanrugėlė“, Šaltai rūkyta JAUTIENOS dešra - UAB „Daivida“, Vytinta ROKIŠKIO išpjova - 

UAB „Daivida“, Voila! Marinuota kalakuto šlaunelė be kaulo - UAB „Arvi kalakutai“ KŪB, 

Virtos kalakutienos „Rasytės“ dešrytės - UAB „Arvi kalakutai“ KŪB,  Kalnapilis „White 

Select“, 0.5 stiklo butelyje - UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, Vilkmergės „Tamsusis“ alus, 0.41 

l stiklo butelyje - UAB „Vilkmergės alus“, Kvietinis alus Volfas Engelman BALTA PINTA, 

stiklo butelyje - AB „Volfas Engelman“.   

Aprangos ir tekstilės pramonės grupėje: Neperšlampamas apsiaustas dviratininkui - UAB 

„Vilkijos gija“, Moteriška palaidinė iš organinės merino vilnos - AB „Utenos trikotažas“.   

Mašinų ir įrengimų pramonės grupėje: Automatinė PET taros pūtimo mašina LITO 6/6 - 

UAB „Terekas“,  Mokomasis raketinis kompleksas RT-400 sistemai „STINGER“ - KTU 

Gynybos technologijų Institutas, „Nerūdijančio plieno talpykla šokoladui su progresyvios  

konstrukcijos maišykle ir kaitinimo sistema“ - AB Mašinų gamykla „Astra, Tunelinis 

pasterizatorius „H&H 30000“ - UAB „Hermis“, Modernizuota paverčiama platforma tipo 

MPP-61 - UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto  depas“, Manevrinis lokomotyvas TEM LTH - 

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Varžinė elektros krosnis SNOL 2x6405/150 - AB „Umega“, 

„Vienybė G“ granulinis katilas - AB „Umega“, Multifunkcinė traktorinė puspriekabė PI20 - 

AB „Umega“,  Kieto kuro vandens šildymo katilas K-2-16DG - UAB „Kalvis“, Šaldytuvas su 

bešerkšne šaldymo sistema NO FROST SNAIGĖ RF34 - AB „Snaigė“, Universlus birių žemės 

ūkio produktų eksporto-importo terminalas - UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija 
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„BEGA“, Biokuro garo katilas - UAB „Enerstena“, Žemagrindis miesto autobusas „Mercedes 

Benz CityLine“ - UAB „Altas komercinis transportas“, Žvejybinis laivas „Gitte Henning“ - 

UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“, Savitarnos siuntų terminalas - UAB „LL OPTIC“ ir UAB 

„Lanksti linija“, Šiaudų smulkinimo ir granuliavimo įrengimų komplektas ŠSGL-1 - AB 

„Radviliškio mašinų gamykla“.   

Statybos ir statybinių medžiagų pramonės grupėje: AB „Lifosa“ sieros rūgšties cecho 

rekonstrukcija - AB „Montuotojas“, Kauno miesto viešbučių ir restoranų praktinio mokymo 

centro kapitalinis remontas - UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, AB „Akmenės cementas“ 

4500 tonų per dieną sauso būdo klinkerio gamybos linijos statyba – AB „Panevėžio 

statybos trestas“, Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro pastato rekonstrukcija 

pastatant antstatą,  Saulėtekio al. 10, Vilnius - UAB „Avona“, Europinės svarbos „Natura 

2000“ (Minijos upės ties Dyburiais) teritorijoms išsaugoti ir  informacinei sistemai sukurti 

skirtų tvarkymo priemonių statyba - UAB „Plungės Jonis-S“, Vilniaus vakarinio  aplinkelio 

II-asis etapas - AB „Kauno tiltai“, elio A9 Panevėžys-Šiauliai ruožo nuo 59,7 iki 75,63 km 

rekonstrukcijos (su Kairių aplinkeliu) projektas - UAB „Kelprojektas“, Vilniaus pietinis 

apvažiavimas - AB „Panevėžio keliai“, „Volkswagen“ automobilių salono su komercinėmis 

patalpomis, Vaduvos g. 3, Vilniuje, statybos darbai - UAB „Irdaiva“,  Jungtinio gamtos 

tyrimų centro mokslinių laboratorijų sekcijos, Akademijos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo 

darbai - UAB „Irdaiva“, Projekto Sandstuveien 68 fasadų ir kitos konstrukcijos, Oslas, 

Norvegija - UAB „Staticus“, Nenaudojamo pastato Birštone, Algirdo g. 22 rekonstrukcija ir 

sanatorinio gydymo infrastruktūros sukūrimas - UAB „Kortas“, Tinkuojamų fasadų plokštė 

„PAROC Linio 10“ - UAB „Paroc“, Stiklu dengtas medinis langas AVANGARD - UAB 

„Doleta“, Plastikinis bortas “Plastbort” - UAB „Baltic ILP“, VIASAF O/5, bituminis mišinys 

pasikartojančius plyšius asorbuojančiam sluoksniui - AB „Eurovija Lietuva“, Geležinkelio 

iešmas 60E1-300-1:9 europinei 1435 mm vėžiai, skirtas “Rail Baltica” projektui -  UAB 

„voestalpine VAE Legetecha“.   

Ekologijos ir aplinkosauginės pramonės grupėje: Uždaros recirkuliacinės žuvų auginimo 

sistemos technologinė įranga - UAB „Traidenis“, Darbų kompleksas užtikrinantis taršos 

mažinimą UAB „Vilniaus energija“ termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 - UAB „Vilniaus 

energija“, Darbų kompleksas užtikrinantis taršos mažinimą UAB „Vilniaus energija“ 

termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 - Lietuvos energetikos institutas.   

Chemijos pramonės grupėje: Stiklo keramikos viryklių valiklis „ŪLA“ - UAB firma „Koslita“, 

Biologizuotos kompleksinės trąšos „Arvi fertis BIO“ - UAB „Arvi fertis“. Farmacijos 

pramonės grupėje: ŽIEDĖ kremas brandžiai odai - UAB „Gintarinė vaistinė“, ECODENTA” 

juodųjų serbentų kvapo dantų pasta vaikams - UAB „BIOK laboratorija“.   
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Medienos perdirbimo, baldų ir popieriaus pramonės grupėje: Sofa „RUBIN“ - UAB „ZBIGA“, 

Čiužinys „VICOOOL“ - UAB „ZBIGA“,  Lova „BOSS“ - UAB „Lonas“, Virtuvės baldų 

komplektas „CINAMONAS“ - UAB „Sostinės baldai“.  

Paslaugų grupėje: Gintaro SPA pirčių kompleksas ir procedūros „Eglės“ sanatorijoje 

Birštone - AB „Eglės sanatorija“,Kristijono Donelaičio „Metų“ faksimilė - UAB „Petro 

ofsetas“, Darbuotojų ir transporto priemonių judėjimo kontrolės bei darbo laiko apskaitos 

sistema trąšų gamykloje „Lifosa“ - UAB „Fima“, Internetinė mokymo, mokymosi ir 

pasiruošimo brandos egzaminams sistema „Egzaminatorius.lt“ -  UAB „E. mokykla“, siuntų 

savitarnos terminalai LP EXPRESS 24 - AB „Lietuvos paštas“.  

Informacinių technologijų grupėje: „Magnum AIO“ kompiuteris - UAB „Inida“, Išmanioji 

TEO televizija - AB „TEO LT“.     

SIDABRO medaliais:  MAMOS batonas - UAB „Baltasis pyragas“, Duonos gaminių 

pjaustymo pakavimo linija “DPPL-55”  UAB „Dovaina“, Raudonas asfaltbetonis AC 8 VL 

dviračių takams - AB „Eurovija Lietuva“,  ŽIEDĖ serumas nuo raukšlių - UAB „Gintarinė 

vaistinė“, Čiužinys ROJUS - UAB „Ausnė“. 

 

IX. Konfederacijos narių skaičius 

 Lietuvos pramonininkų konfederacija vienija 47 šakines ir 9 regionines asociacijas, 

jungiančias daugiau negu 2700 įmonių. Turi 28 neasocijuotus narius, konfederacijai 

priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, 

mokymo įstaigos. 

 

X. Samdomų konfederacijos darbuotojų skaičius 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacijoje 2015 m. birželio 19 dieną dirbo 22 samdomi 

darbuotojai. 


