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Misija, Vizija ir Vertybės 

Apie mus 
Investors‘ Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija jungianti stambiausius ir 
aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Įkurta 1999 m. birželio mėnesį šiuo metu asociacija vienija virš 60 
narių. Investors’ Forum skatina skaidrų, tvarų ir vertę kuriantį bendradarbiavimą tam, kad pokalbis tarp investuotojų 
ir valdžios institucijų būtų sklandus ir produktyvus. 

Investors’ Forum misija 
Gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo 
bendruomene.

Investors‘ Forum vizija
Palankiausia investicijoms verslo aplinka Europos sąjungoje, pritraukiant tarptaunines užsienio investicijas Lietuvos 
gerovei.

Investors‘ Forum vertybės
Tai, kaip mes pasiekiame savo misiją, yra taip pat svarbu kaip ir pati misija. Vertybės, kuriomis vadovaujamės, diktuoja 
tai, kaip galvojame ir elgiamės. Žiūrėdami per vertybių prizmę mes nustatome savo tikslus, strategiją ir vertiname 
rezultatus. Mes tikime, kad šios vertybės yra svarbiausios:

VISAPUSIŠKAS 
POŽIŪRIS

LYDERYSTĖ 

AUKŠČIAUSIOS MORALĖS NORMOS      



Valdybos pirmininko sveikinimo žodis 
Rolandas Valiūnas

“

Mieli kolegos,
 
Šiandien labiau nei bet kada iki šiol norėčiau pradėti šį įžanginį žodį 
kaip įprasta – pasidžiaugdamas Lietuvos pasiekimais, tokiais kaip 
rekordinė vienuolikta pozicija Pasaulio Banko reitinge „Doing Business 
2020” ar 47 tiesioginių užsienio investicijų projektai, kuriuos „Invest 
Lithuania“ pritraukė pernai. Mielai tęsčiau atkreipdamas dėmesį į puikiai 
žinomus iššūkius, tokius kaip kvalifikuotos darbo jėgos stoka ar būtinybė 
Vyriausybei labiau susirūpinti švietimo sistemos, migracijos procedūrų 
tobulinimu. Pabaigčiau kokia įkvepiančia fraze, kviesdamas toliau 
drauge dirbti ir gerinti verslo sąlygas bei investicinį klimatą Lietuvoje.
 
Vis dėlto, šiemet daug kas skiriasi nuo to, prie ko buvome įpratę. Koronaviruso 
protrūkis sudavė iki šiol neregėtą smūgį, sukrėsdamas pasaulio ir atskirų 
šalių visuomenes, supurtydamas verslą ir klupdydamas ekonomiką ant 
kelių, persmelkdamas baime ir netikrumu. Pasaulis nebuvo pasirengęs. 
Niekas nesitikėjo tokio masto krizės, o jos padarinius itin sudėtinga nuspėti.
 
Kad ir kokia niūri padėtis atrodytų, esama ir šviesių ženklų. Mūsų 
visuomenės ir daugelio bendrovių atsakas į protrūkį atskleidė, 
kokie atsakingi, brandūs, stiprūs ir vieningi gebame būti. Skubiai 
persitvarkydamos, rūpindamosi veiklos tęstinumu ir darbuotojų saugumu, 
įmonės mąstė ne vien apie save. Daugelis bendrovių, organizacijų ir 
pavienių asmenų skyrė savo energijos ir išteklių, kad padėtų valstybei 
ir sveikatos apsaugos specialistams kovoti su neregimu priešu.
 
Kova tęsiasi toliau, ir „Investors‘ Forum“ bei asociacijos nariai aktyviai joje 
dalyvauja kalbėdamiesi su institucijomis, siūlydami sprendimus galimiems 
krizės padariniams sušvelninti. Prisitaikydami, spręsdami, tęsdami savo 
veiklą.
 
Man rašant šias eilutes, Lietuva jau daugiau nei šešias savaites gyvena 
karantino sąlygomis. Tačiau karantinas nesustabdė asociacijos veiklos. 
Priešingai, „Investors‘ Forum“ glaudžiai bendradarbiauja su kitomis 
verslo struktūromis patardama Vyriausybei dėl priemonių COVID-19 
poveikiui ekonomikai švelninti. Šiuo neaiškiu sumaišties metu „Investors‘ 
Forum“ lieka tuo, kuo buvo daugelį metų iki šiol: esame racionalus balsas, 
kviečiantis veikti kartu ir drauge ieškoti geriausių sprendimų. Kuo greičiau.
 
O žvelgdamas į mūsų prabėgusių metų pasiekimus, turiu svarių 
priežasčių išlikti optimistas. Tokio mano pasitikėjimo šaltinis esate 
Jūs, mieli kolegos. Suvokdamas, kad telkiame labiausiai patyrusias, 
talentingiausias ir atsakingiausias kompanijas, žinodamas mūsų gebėjimą 
laikytis, mąstyti ir veikti išvien, lieku įsitikinęs, kad įveiksime ir šį iššūkį.

Mūsų visuomenės ir 
daugelio bendrovių atsakas 
į protrūkį atskleidė, kokie 
atsakingi, brandūs, stiprūs 
ir vieningi gebame būti. 
Skubiai persitvarkydamos, 
rūpindamosi veiklos 
tęstinumu ir darbuotojų 
saugumu, įmonės mąstė 
ne vien apie save. Daugelis 
bendrovių, organizacijų ir 
pavienių asmenų skyrė savo 
energijos ir išteklių, kad 
padėtų valstybei ir sveikatos 
apsaugos specialistams 
kovoti su neregimu priešu.
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INVESTORS’ FORUM VALDYBOS NARIAI
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Rolandas Valiūnas
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MEDIJOS IR 
PASIEKIMAI 

1M+ Facebook parodymų 

1000+ dalyvių mūsų renginiuose

60+ narių

2019

429 730

1859 2166

2018 2019

2018 2019

600+ naujų sekėjų 
socialiniuose tinkluose



RENGINIAI IR SUSITIKIMAI   
2019



Kovo 27 d. Investuotojų Forumas 
su Vyriausybe

Tryliktojo susitikimo  su Vyriausybe metu, 
Investuotojų Forumo nariai pristatė migracijos 
politikos tobulinimui skirtus pasiūlymus, kurie  
prisidėtų prie Lietuvos   investicinio klimato 
gerinimo. Daugiau apie Investuotojų Forumą su 
Vyriausybe rasite čia.

Kovas - gegužė ,,Tvari Europa“ dialogai tarp verslo 
bendruomenės ir kandidatų į Europos Parlamentą

Projektas prasidėjęs kampanija socialiniuose tinkluose ir elektroniniu paštu, buvo tęsiamas 5 
regioninėse   diskusijose tarp vietos bendruomenės narių, verslininkų  ir kandidatų Europos Parlamento 
rinkimuose.   Uždaromasis renginys vyko Vilniuje, konferencijoje ,,Baltic Investors Forum 2019”. 

Kovo 29 d. Tvari Europa, Kaunas  Energetikos strategija (tvarumas) ir dvejopa sudėtis 
Balandžio 5 d.   Tvari Europa, Šiauliai Atsinaujinanti energetika ir mobilumo paketas
Balandžio 26 d. Tvari Europa, Panėvežys Darbo jėgos migracija ir pramonės teritorijos 
Gegužės 2 d.  Tvari Europa, Alytus Žiedinė ekonomika ir pakuočių atliekų surinkimo iššūkiai
Gegužės 10 d. Tvari Europa, Klaipėda Žiedinė ekonomika ir darbo jėgos migracija
Gegužės 15 d.  Tvari Europa, Vilnius Finansinės technologijos ES darbotvarkėje: kur esame ir ko 
tikėtis ateityje? 
Birželio 6 d. Tvari Europa panelinė diskusija konferencijoje ,,Baltic Investors’ Forum 2019“. 

Birželio mėnesį vykusioje konferencijoje ,,Baltic Investors’ Forum” buvo suregta panelinė diskusija, 
kurioje pakviesti dalyvauti politikos ekspertai, verslo bendruomenės atstovai ir politikai. Diskusijoje 
buvo aptariamas ateinančių rinkimų poveikis bei Europos ateities perspektyvos.  Drauge su Estijos   
Liberaliosios Reformų  partijos pirmininke Kaja Kallas diskusijoje dalyvavo ir buvęs Eurokomisaras 
Vytenis Andriukaitis   bei buvęs Europos Užsienio reikalų tarybos narys Vygaudas Ušackas. Panelinę 
diskusiją moderavo politikos eksperto James Savage. 

https://investorsforum.lt/news_archive/investuotoju-forumas-su-vyriausybe-lietuva-privalo-placiau-atverti-duris-talentams-is-uzsienio/


Balandžio 15 d.  Investors‘ Forum apdovanojimai 

„Investors‘ Forum“ įvertino šalies įmonių ir organizacijų indėlį į verslo aplinkos bei investicinio 
klimato gerinimą. Tradicinėje, aštuntojoje „Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų ceremonijoje 
nugalėtojų laurai atiteko žemiau išvardintoms įmonėms, institucijoms ir asmenims. 

Metų investuotojas 2018: Juodeliai
Metų sprendimas verslo aplinkai gerinti 2018: Mokesčių reforma, Finansų ministerija
Socialiai atsakinga įmonė 2018: MARS Lietuva 
Metų valstybės tarnautojas: Povilas Poderskis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktorius 
Metų verslo žurnalistas: Aurimas Perednis, “Žinių radijas” 
Metų ekonomikos mokytojas: Diana Virbickaitė, Šiaulių Didždvario gimnazija 

Antrojoje ceremonijos dalyje muzikinius pasirodymus scenoje atliko Investors’ Forum  Valdybos  
nariai,  narių įmonių vadovai bei darbuotojai. 

Gegužės 20 d.  Akcija ,,Šioje šalyje nėra vietos šešėliui”

Netoleruoti šešėlio ir siekti gerovės akcijos atidarymo rytą kartu su „Baltosios bangos“ ir „Investors‘ 
Forum“ nariais bei akcijos partneriais kvietė ir LR Vyriausybės atstovai. Su vilniečiais apie šešėlio 
mažinimą ir kokiais būdais galima kiekvieno aplinkoje užkirsti kelią neskaidriai veiklai kalbėjosi 
finansų ministras Vilius Šapoka, švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, 
kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir 
kiti ministerijų atstovai.



63 paminėjimų medijose

36 prisijungusių mokyklų

20000 žmonėms išdalintų skrajučių

Daugiau nei 30 verslo atstovų dalyvavusių ,,Baltoje kavoje” su 
finansų ministru Viliumi Šapoka

Birželio 6 d.  Konferencija ,,Baltic Investors’ Forum” 

Ar technologijos paveiks finansų sektorių taip, kaip internetas paveikė žiniasklaidą?
Kas atsakingas už mūsų ateitį? Europos Parlamento rinkimai ir jų poveikis Europos Sąjungos ateičiai.  
Kur turėtų būti saugomi jūsų verslo duomenys? ,,Debesyje” ar rūsyje? 
Technologijos ir pokyčiai žmogaus gyvenime: Ar gyvensime 100 metų?  

Joel Cohen, vienas iš animacinio serialo ,,Simpsonai” prodiuseris ir rašytojas konferencijoje dalinosi 
savo idėjomis bei įžvalgomis, kokias pamokas verslas gali išmokti iš ,,Simpsonų”. 

Konferencijos akimirkos: čia. 

Daugiau nei 500 Baltijos šalių regiono verslo, mokslo ir visuomenės lyderiai, pasaulinį pripažinimą 
pelnę ekspertai jau penktą kartą susitiko Lietuvoje globaliems ir regioniniams iššūkiams aptarti. 
Vienas iš svarbiausių forumo tikslų – tapti diskusijų ir bendravimo platforma lyderiams ir ekspertams 
iš skirtingų valstybių ar ekonomikos sektorių. Nieko nėra pastovesnio už laikinumą ir pokyčius. Ties 
dalykais, kuriuos laikėme neginčijamomis vertybėmis – kaip, pavyzdžiui, laisva tarptautinė prekyba, 
− šiandien pasaulis deda klaustuką. Visa tai aptarėme tarptautinėje konferencijoje „Baltijos regiono 
investuotojų forumas 2019”. Konferencijoje taip pat buvo aptartos šios temos: 

https://www.facebook.com/AssociationInvestorsForum/videos/506383663428510/


Spalio 28 d.  „Kaip apsaugoti viešąjį interesą nuo „viešojo intereso gynėjų?“

Investuotojų Forumas drauge su Lietuvos pramoninkų konfederacija ir  LR Seimo ekonomikos 
reikalų komitetu organizavo konferenciją, skirtą aptarti  viešojo intereso sąvoką ir padėtį 
Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo visuomenės atstovai,  įstatymų leidėjai bei įgyvendintojai ir kitos 
suinteresuotos šalys.  Daugiau informacijos  čia. 

Spalio 3 d. Verslo forumas ,,Darbo kodeksas: iššūkiai ir galimybės verslui”

Renginyje, kuriame dalyvavo 90 įmonių atstovai, 
darbo teisės ekspertai ir specialistai pateikė 
įžvalgas apie darbo  kodekso keliamus iššūkius ir 
galimybes bei pristatė darbo teisės ir reguliavimo 
naujoves.  Renginyje taip pat dalyvavo ir savo 
įžvalgomis dalinosi Eglė Radišauskienė, Socialinės 
apsaugos ir darbo viceministrė bei  Jonas Gricius,  
Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis 
darbo inspektorius. 

Lapkričio 8 d.  Investors’ Forum 
Strateginis susitikimas

Investors’ Forum nariai, dalyvavę strateginiame narių susitikime, turėjo galimybę išsakyti savo 
nuomonę diskusijose bei darbo grupėse dėl ateinančio laikotarpio, įvardinti  svarbiausius iššūkius, 
planus bei strateginius tikslus. Visos išsakytos idėjos, nustatyti tikslai buvo apibendrinti ir vėliau 
sudėti į Investors’ Forum strategiją 2020 - 2022 metams.   Strateginio susitikimo  metu itin akcentuota 
viena svarbiausių ateinančio periodo temų - tvarumas. Buvo nuspręsta sukurti naują darbo grupę, 
kuri galėtų  aktyviai skatinti  veiklas  šioje srityje. 

https://investorsforum.lt/news_archive/verslo-bendruomenes-inicijuotoje-konferencijoje-diskutuota-kas-ir-kaip-turetu-uztikrinti-viesaji-interesa/


2020 metų pradžioje Investors’ Forum kartu su kitomis didžiausiomis Lietuvos verslo asociacijomis 
nusprendė palikti Nacionalinį susitarimą su LR Vyriausybe. Nepaisant to, kad 2 metus trukęs 
bendradarbiavimas buvo sėkmingas,  sprendimui palikti susitarimą įtakos turėjo chaotiški ir skuboti 
veiksmai bei sprendimai Seime, tvirtinant valstybės biudžetą.  Dėja, naujasis valstybės biudžetas 
buvo priimtas kartu su naujais mokesčių pakeitimais, kurie nebuvo tinkamai išdiskutuoti ir pristatyti 
verslo bendruomenei. Tikimės, kad ateityje panašūs bendradarbiavimo formatai bus sėkmingesni ir 
kūriami remiantis pamokomis, išmoktomis įgyvendinant 2018- 2020 metų Nacionalinį susitarimą.  

Nacionalinis susitarimas su 
Lietuvos Respublikos Vyriausybe

Į 2020-2022 m. strateginį planą įeina šie tikslai: 

• Stiprinti Investors’ Forum narių interesų atstovavimą, bendradarbiauti ir palaikyti Lietuvos valdžios 
institucijas investicinio klimato tobulinimo klausimais. 

• Užtikrinti aukščiausius skaidrumo standartus ir daromo poveikio stebėseną. 
• Stiprinti Investors’ Forum ryšius su LR Seimu ir politinėmis partijomis.
• Didinti Investors’ Forum ženklo žinomumą.
• Sukurti partnerystės ryšius su Lietuvos ir užsienio asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis 

ir dalintis gerąja patirtimi bei bendradarbiauti gerinant šalies investicinę aplinką. 



Užimtumo taryba prie užimtumo tarnybos

Geresnio reguliavimo priežiūros komisija

Lietuvos įvaizdžio strateginė taryba

Socialinių įmonių reikalų komisija

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų 
vertinimo komisija

NARIŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMAS TEISĖKŪROJE 

2019 metais pateiktus pasiūlymus rasite čia.

Dalyvavimas Vyriausybės darbo grupėse  

Trišalė taryba, darbo ginčų komisija 

Susitarimo su LR Vyriausybe įgyvendinimo darbo 
grupė

Profesinio rengimo darbo grupė (kartu su kitomis 
darbdavių asociacijomis) 

Junior Achievement įmonių vertinimo komisija

Investors’ Forum darbo grupės

Asociacijoje „Investors’ forum“ veikia 
darbo grupės, teikiančios pasiūlymus 
viešojo valdymo gerinimui.

Energetikos darbo grupė

Sveikatos darbo grupė

Mokesčių darbo grupė

Darbo santykių grupė

IT darbo grupė 

Švietimo darbo grupė

Verslo paslaugų darbo grupė

Tvarumo grupė

Korporatyvinio valdymo grupė

2019 metai buvo gausūs renginių bei susitikimų, tačiau labiau negatyvūs vertinant per viešosios politikos prizmę. Vyriausybė 
priėmė nemažai pakeitimų, įskaitant pelno mokesčio pakėlimą bankų sektoriui ir de facto atšauktas SODROS lubas. 
Šiuose sprendimuose pasigedome konstruktyvaus dialogo tarp valdžios ir verslo bendruomenės. Verslo bendruomenės 
nuotaikos atsispindėjo ir Investuotojų pasitikėjimo indekso vertės kritime 2019 pabaigoje ir 2020 metų pradžioje. 

Nepaisant kilusių iššūkių, pasistūmėta į priekį mūsų politinėje darbotvarkėje taip pat buvo. 2019 metais didelį dėmesį 
skyrėme migracijos klausimams – procedūrų tobulinimui ir lengvinimui, IT infrastruktūros šioje srityje gerinimui ir 
migracijos paslaugų kokybės užtikrinimui. Laukia dar ilgas kelias, tačiau nemažas progresas, gerinant sąlygas pritraukti 
užsienio talentus į Lietuvą, jau padarytas. 

Investors‘ Forum taip pat aktyviai veikė teikdama mokesčių 
ir prekybos, bankų bei privataus sveikatos sektoriaus 
reguliavimo pasiūlymus. Buvome aktyvūs Vyriausybės 
grupių dalyviai ir koordinuotai veikėme siekdami 
konstruktyvaus dialogo ir  bendradarbiavimo tęstinumo 
teikiant pasiūlymus.   

https://investorsforum.lt/pasiulymai/new-proposals/


LIETUVOS INVESTUOTOJŲ PASITIKĖJIMO INDEKSAS 

Šios trys sritys, investuotojų nuomone, turėtų sulaukti 
didžiausio valstybės dėmesio ir pokyčių. Kaip prioritetinėmis 
investuotojai jas įvardino jau septyntą ketvirtį iš eilės. 

Daugiau LIPI publikacijų rasite čia. 

Indekso vertės kritimui įtakos padarė daugiau neigiamų  
lūkesčių dėl šalies makroekonominės aplinkos ir atsargesni 
investuotojų vertinimai dėl galimų atlyginimų augimo, naujų 
darbo vietų bei investicijų.  

Neigiamas indekso vertės pokytis 2019 
pabaigoje

Didžiausias dėmesys švietimui, viešojo 
sektoriaus efektyvumui ir talentų 
migracijai

https://investorsforum.lt/category/publikacijos/lipi-res/


Sąžiningai, skaidriai ir atsakingai veikiantį verslą vienijanti 
iniciatyva

Investors’ Forum administruoja ir skatina šią iniciatyvą
Socialinis žymėjimas „Baltoji banga” - verslo atsakomybės ir 

skaidrumo simbolis
Kartu su „Baltojąja banga” organizuojame akciją „Šioje šalyje 

nėra vietos šešėliui“ 

ATSAKOMYBĖ UŽ MŪSŲ POVEIKĮ VISUOMENEI

Būdami stambiausius investuotojus Lietuvoje vienijanti verslo asociacija, atstovaudami 
bendriesiems jų interesams ir prisidėdami prie šalies visuomenės raidos, siekiame tapti 
aktyviais viešosios politikos debatų dalyviais ir tai atliekame atsakingai. 

„Investors‘ Forum“ kasmet organizuoja apdovanojimus 
ir pagerbia įmones, asmenybes ir iniciatyvas, kurios 

praėjusiais metais padėjo gerinti investicinį klimatą ir kūrė 
tvarią verslo aplinką. Socialiai atsakingos įmonės titulą 
asociacija šiemet skyrė „AUGA group“ įmonių grupei. 

Esame įsitikinę, kad atsakingas lobizmas yra svarbus ir teisėtas 
būdas dalyvauti politinių sprendimų priėmimo procesuose. 
Mes dalijamės ekspertine patirtimi ir informuojame apie 
savo indėlį įgyvendinant politinius sprendimus, susijusius 
su mūsų, verslo bendruomenės, veikla. Tikime, kad verslo ir 
visuomenės iššūkius geriausia spręsti tik susitelkus visoms 
suinteresuotoms šalims. Atsakingas lobizmas taip pat 
apibrėžtas ir asociacijos etikos kodekse. 

,,BALTOJI BANGA”

ATSAKINGAS LOBIZMAS

SOCIALIAI ATSAKINGOS 
ĮMONĖS APDOVANOJIMAS

https://investorsforum.lt/apie-mus/etikos-kodeksas/


Lietuvos Junior Achievement 
Investors’ Spotlight kokybės ženklas
Nacionalinis ekonomikos egzaminas

Socialinis partneris Vilniaus universitete, Ekonomikos 
fakultete

BMI 

Pirmąjį pusmetį Investuotojų forumas kartu su partneriais 
vykdė renginių ciklą, skirtą EP rinkimams viešinti ir 

tuo pačiu skatinti žmones ateiti balsuoti. Projekto metu 
asocijacija skatino piliečių sąmoningumą aktualiomis 

temomis Lietuvai ir Europos Sąjungai. 

Strateginio Investors’ Forum narių susirinkimo metu 
pagrindinis dėmesys atiteko vienam svarbiausiam šių dienų 
klausimui – tvarumui. Susirinkimo metu nuspręsta įkurti 

tvarumo darbo grupę ir skatinti tvarumą mūsų šalyje. 
Taip pat asociacija siekia tapti partneriais dėl ĮSA indekso 

Lietuvoje. 
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