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2014–2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
Gerbiami kolegos, Rūmų nariai, partneriai,
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai šiandien Jus pasitinka tapę
rekordiškai dideli, prestižiniai, tarptautiniai, finansiškai stiprūs, kompetencijas
didinantys, naudingi verslui bei valstybei.
Per ketverius metus dirbant petys petin su Rūmų viceprezidentais bei Tarybos nariais ir nauja Rūmų administracija pavyko mūsų organizacijos, o kartu
ir narių balsą padaryti gerai girdimu tiek šalies verslo bendruomenėje, tiek ir
sprendimų priėmėjų kabinetuose.
Augantys ir progresuojantys Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
tapo patrauklūs tiek mažoms, tiek ir didžiausias apyvartas generuojančioms
įmonėms iš Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir kitų šalies regionų. Per ketverius
metus organizacijos narių skaičius išaugo 30 procentų ir šiuo metu viršija
pusę tūkstančio.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai – finansiškai stipri organizacija.
Jos apyvarta, lyginant 2014 ir 2017 metus, išaugo 61 proc., o nauja projektinė
veikla nešė naudą nariams ir partneriams. Iš viso projektinėje Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikloje dalyvavo ir didesnę ar mažesnę naudą
gavo daugiau nei 150 narių.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2017 metų spalio 26 dieną atvėrė
naujas erdves savo nariams, užsienio kolegoms ir partneriams iš valdžios
institucijų. Naujos erdvės padeda siekti aukštesnės teikiamų paslaugų verslui kokybės, užtikrina geresnį Rūmams deleguotų funkcijų įgyvendinimą ir,
be abejo, didina Lietuvos verslo įvaizdį tarptautiniu lygiu.
Naujų eksporto rinkų ir verslo partnerių paieška tapo įprastine Rūmų veikla.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuolat priima įvairių šalių verslo delegacijas, čia lankosi ambasadoriai, Lietuvos ir užsienio vyriausybių,
parlamentų nariai.
Kartu su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija siekdami
geresnių sąlygų verslui, atstovaudami savo narių interesams per pastaruosius ketverius metus daugiau nei 200 kartų kreipėmės į LR Vyriausybę ir kitas
institucijas pateikdami Rūmų poziciją teisėkūros ir kitais klausimais.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai per pastaruosius ketverius metus tapo matoma, girdima, žinoma organizacija, tvirtai atstovaujanti savo
narių interesams. Šių metų Taryba ir Rūmų administracija aukštai užkėlė organizacijos progreso kartelę. Tikiu, kad ir kitą ketverių metų kadenciją Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai, tęsdami sėkmingai pradėtus
darbus, augins organizaciją iki lyderiaujančios Lietuvoje.

SIGITAS LEONAVIČIUS
2014–2017 metų Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
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2014–2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

Gerbiami Rūmų nariai ir partneriai,
Prieš Jus – 2014–2017 metų Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
pagrindinių veiklų ataskaita, kuria drąsiai dalijamės. Kai organizacija progresuoja, auga ir stiprėja, ataskaitos kurti nereikia – ją sukuria pati organizacija ir jos
nariai.
Noriu padėkoti šios kadencijos Tarybai ir Prezidentui Sigitui Leonavičiui už
suteiktą pasitikėjimą ir įgaliojimus sutvarkyti organizacijos veiklos procesus,
kad jie neštų optimalią naudą Rūmų nariams.
Priimti sprendimai formuojant organizacijos personalo politiką prisidėjo prie
projektinės veiklos mastų šuolio, tarptautinių veiklų masiškumo, organizacijos matomumo ir žinomumo didėjimo.
Išgrynintos ir subalansuotos organizacijos veiklos padėjo užtikrinti stabilų
pajamų augimą, o Rūmai tapo finansiškai stipri organizacija.
Džiugu, kad rekordiškai greitai pavyko perkelti Rūmus į naujas patalpas, jas
paruošti ir pradėti teikti naujas paslaugas nariams bei partneriams.
Ačiū visiems Rūmų nariams ir Rūmų komandai, kurie padėjo kurti klestinčią
organizaciją.
DR. ALMANTAS DANILEVIČIUS
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS
IR AMATŲ RŪMŲ TARYBA:
Prezidentas Sigitas LEONAVIČIUS
UAB „Traidenis“ valdybos pirmininkas

Tarybos narys Mantas KARALIUS
UAB „Lankava“ direktorius

Viceprezidentas prof. Vytas NAVICKAS
LEU Socialinės edukacijos fakulteto dekanas, profesorius

Tarybos narė Danutė REMEIKIENĖ
Alytaus kolegijos direktorė

Viceprezidentas Romas PIVORAS
UAB „Roris ir Ko“ generalinis direktorius

Tarybos narė Aldona KABOKIENĖ
UAB „Auditorių profesinė bendrija“ vadovė

Viceprezidentė Laura KOVALIOVAITĖ
VšĮ „Socialinis inovatyvumas“ vadovė

Tarybos narys Aldas KIKUTIS
UAB „Europuzle“ direktorius

Viceprezidentė Birutė MIŠKINIENĖ
Vilniaus universiteto verslo mokyklos direktorė

Tarybos narys Vilius GAVELIS
UAB „Alytaus prekyba“ generalinis direktorius

Viceprezidentas prof. Rimvydas JASINAVIČIUS
Vilniaus verslo kolegijos įgaliotas atstovas

Tarybos narys Martynas VĖGĖLĖ
UAB „Vilpra“ generalinis direktorius

Viceprezidentas Vytautas ZINKEVIČIUS
UAB „Fima“ plėtros direktorius

Tarybos narys Arūnas PETRAUSKAS
Advokatas

Tarybos narys Gintautas KVIETKAUSKAS
UAB „Arginta Group“ direktorius

Tarybos narys Arūnas ŠARKA
Advokatų kontoros „Šarka, Jankauskas
ir partneriai“ seniūnas

Tarybos narys Viktoras BUDRAITIS
AB Šiaulių banko Vilniaus regiono projektų
vadovas

Tarybos narys prof. Romualdas GINEVIČIUS
UAB Kazimiero Simonavičiaus universiteto
įgaliotas atstovas

TAIP PAT VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS
IR AMATŲ RŪMŲ TARYBOJE DIRBO:
Viceprezidentas Vytautas JUNEVIČIUS
Įmonių grupės „Alita“
vyresnysis patarėjas
Viceprezidentas Romualdas PUSVAŠKIS
VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegijos direktorius

Tarybos narys Gintaras GLADKAUSKAS
UAB „Ukmergės versmė“ generalinis direktorius
Tarybos narys Simas Ramutis PETRIKIS
UAB „Start Vilnius“ vadovas

Andrius MONTRIMAS
AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus
pavaduotojas (buvęs)
Viceprezidentė Dalia FOIGT-NORVAIŠIENĖ
Advokatų kontoros „BORENIUS / Švirinas ir partneriai“ partnerė
Tarybos narys Mindaugas RUTKAUSKAS
Lietuvos parodų ir konferencijų centro „Litexpo“ direktorius
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
2015–2017 METŲ VEIKLOS KRYPTYS
(PATVIRTINTA Vilniaus PPAR generalinės asamblėjos protokolu 2014-12-11 Nr. 01-17/03)

I. ATSTOVAVIMAS VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ NARIŲ INTERESAMS IR
VERSLO APLINKOS GERINIMAS
1.1. Atstovauti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (Vilniaus PPAR) interesams valstybės ir savivaldos institucijose, teikiant pasiūlymus ir pastabas dėl verslą reglamentuojančių teisės aktų projektų bei
dalyvauti šių projektų svarstyme.
1.2. Įtraukti Vilniaus PPAR narius į verslo problemų aptarimą ir kviesti teikti savo pastabas ir pasiūlymus.
1.3. Dalyvauti Lietuvos Respublikos Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos veikloje.
1.4. Bendradarbiauti su kitais Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmais bei kitomis verslui
atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijomis) ir derinti su jomis bendras verslo pozicijas.
1.5. Inicijuoti visų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarybų susitikimus, dalyvaujant Rūmų nariams, verslui aktualių klausimų aptarimui ir sprendimų ieškojimui.
1.6. Vilniuje, Alytuje ir Ukmergėje rengti Vilniaus PPAR nario dienas.
1.7. Rengti Vilniaus PPAR narių susitikimus ir diskusijas su valstybės bei savivaldos institucijų vadovais/
atstovais.
1.8. Organizuoti Tarybos narių ir administracijos darbuotojų susitikimus su potencialiais Vilniaus PPAR
nariais, aplankant įmones arba rengiant bendrus susitikimus, ypatingą dėmesį skiriant tiems rajonams,
kuriuose Vilniaus PPAR narių yra nedaug.
1.9. Sudaryti darbo komisiją iš Rūmų narių pasiūlymų teikimui teisės aktų projektams, reglamentuojantiems
verslą, bei verslo aplinkos gerinimui.
II. VILNIAUS PPAR ŽINOMUMO, AUTORITETO IR TEISINIŲ GALIŲ DIDINIMAS
2.1. Parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo projektą,
siekiant suvienyti regioninius prekybos, pramonės ir amatų rūmus į Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmus ir laipsniškai įgyvendinti verslo subjektų visuotinę narystę Rūmuose.
2.2. Inicijuoti Lietuvos Respublikos Seime tarptautinę konferenciją, siekiant pasidalinti ES šalių gerąja patirtimi reglamentuojant Prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklą.
2.3. Atsižvelgiant į konferencijos rezultatus ir pasitelkiant įstatymo iniciatyvą turinčius asmenis, teikti
Seimui naujos redakcijos Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo projektą ir
dalyvauti jį svarstant.
2.4. Inicijuoti bendradarbiavimo susitarimų pasirašymą su visomis Vilniaus PPAR veiklos zonoje esančiomis
savivaldybėmis.
2.5. Suaktyvinti narių telkimą į Vilniaus PPAR narius ir didinti narių skaičių.
2.6. Kasmet rengti Vilniaus PPAR narių vasaros sąskrydį su diskusijomis verslo klausimais, sporto
varžybomis, žaidimais ir pan.
2.7. Populiarinti Vilniaus PPAR veiklą per žiniasklaidos priemones.
2.8. Rengti ir leisti Vilniaus PPAR informacinį biuletenį (elektronine ir spausdinta forma).
2.9. Atnaujinti Vilniaus PPAR interneto svetainę.
2.10. Rengti komunikacines kampanijas žiniasklaidoje tarp Vilniaus PPAR narių ir skatinti jų aktyvų
dalyvavimą Rūmų veikloje.
2.11. Rengti rajonuose susitikimus su potencialiais Rūmų nariais ir telkti į narius, pristatant Rūmų veiklą,
teikiamas paslaugas bei aiškinant narystės Rūmuose naudą.
2.12. Rengti kasmetinius konkursus „Geriausia įmonė“ ir „Geriausia įmonės vadovė“.
2.13. Sudaryti darbo komisiją iš Tarybos ir Rūmų narių Vilniaus PPAR žinomumo ir teisinių galių didinimui.
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III. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR UŽSIENIO PREKYBOS SKATINIMAS
3.1. Dalyvauti Europos Komisijos inicijuoto projekto Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų
tinklas – EVIT) 2014–2020 m. etape:
Skatinti Lietuvos įmonių ir Europos Komisijos (EK) bendradarbiavimą:
a) svarstant EK iniciatyvas ir politiką smulkiam ir vidutiniam verslui;
b) teikiant Lietuvos įmonių pasiūlymus EK dėl įstatyminės bazės tobulinimo, trukdžių ES vidaus rinkoje
mažinimo;
c) informuojant EK apie verslo plėtros problemas vietinėje ir ES rinkose.
3.2. Dalyvauti tarptautinės verslo asociacijos „Hansa Parlament“, skatinančios SVV plėtrą Baltijos jūros regiono šalyse, veikloje.
3.3. Išvystyti projektinę veiklą siekiant padėti Lietuvos eksportuotojams gauti struktūrinių fondų paramą ir
tokiu būdu palengvinti išėjimą į tarptautines rinkas.
3.4. Rengti užsienio verslininkų prekybines misijas Lietuvoje.
3.5. Organizuoti Lietuvos verslininkų misijas į užsienio šalis.
3.6. Organizuoti Vilniaus PPAR narių dalyvavimą tarptautinėse parodose, mugėse.
3.7. Kasmet rengti Alytuje mugę „Dzūkų turtai“.
3.8. Plėsti bendradarbiavimą su užsienio šalių prekybos ir pramonės rūmais, inicijuojant bendradarbiavimo
susitarimų pasirašymą.
3.9. Organizuoti Vilniaus PPAR narių susitikimus su užsienio šalių ambasadų Lietuvoje ekonomikos ir prekybos patarėjais, pristatant verslo sąlygas įvairiose šalyse.
3.10. Suaktyvinti darbą su Lietuvos ambasadomis užsienio šalyse ir užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje.
3.11. Inicijuoti Vilniaus PPAR narių – eksportuotojų susitikimus ir diskusijas.
3.12. Sudaryti darbo komisiją iš Tarybos ir Rūmų narių tarptautinio bendradarbiavimo ir užsienio prekybos
skatinimui.
IV. VERSLO MOKYMAI. VERSLO POREIKIUS ATITINKANČIŲ SPECIALISTŲ RUOŠIMO ĮTAKOJIMAS
4.1. Skatinti mokymo institucijų – Rūmų narių bendradarbiavimą.
4.2. Organizuoti seminarus ir mokymus verslui aktualiais klausimais.
4.3. Vystyti asmenų kompetencijų vertinimą.
4.4. Inicijuoti mokymo kokybę reglamentuojančių dokumentų rengimą.
4.5. Organizuoti pirminio mokymo kompetencijų vertinimą.
4.6. Organizuoti tęstinio mokymo kompetencijų vertinimą.
4.7. Dalyvauti organizuojant profesinį mokymą.
4.8. Rengti ir dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su švietimo veikla.
4.9. Rengti tarp mokymo institucijų – Vilniaus PPAR narių kasmetinius konkursus „Už pasiekimus“.
4.10. Sudaryti darbo komisiją iš Tarybos ir Rūmų narių švietimo ir mokymo klausimams nagrinėti ir
pasiūlymų teikimui.
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI ŠIANDIEN –
AUGANTYS, PRESTIŽINIAI, TARPTAUTINIAI, FINANSIŠKAI STIPRŪS,
KOMPETENCIJAS DIDINANTYS, NAUDINGI VERSLUI BEI VALSTYBEI

Rūmai 2014 metais

Rūmai šiandien

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai šiandien – tai platus Lietuvos verslo atstovų tinklas ir
bendruomenė, šiandien vienijanti daugiau nei 500 Lietuvos įmonių iš įvairių verslo sektorių.
Rūmų misija – atstovauti verslo interesams valstybės ir regioninės valdžios institucijose, taip pat teikti
verslo įmonėms reikalingas paslaugas.
Vilniaus Rūmai kartu su Alytaus ir Ukmergės filialais yra verslo bendruomenę jungianti organizacija Lietuvoje, veikianti pagal LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą.
Pasitelkdami šiuolaikinę vadybą, technologijas ir žmogiškąsias kompetencijas, Rūmai siekia tapti viena iš
pažangiausių, stipriausių ir lyderiaujančių verslo bendruomenių Lietuvoje, kurios pagrindiniai tikslai:
• stiprinti įmonių konkurencingumą;
• gerinti verslo aplinką;
• burti ir stiprinti verslo bendruomenę;
• kurti darnią ir harmoningą visuomenę.

MES GIRDIME
JŪSŲ KELIAMAS
PROBLEMAS
IR SVARIU BALSU
IŠKELIAME
KLAUSIMUS BEI RANDAME
SPRENDIMUS
VALSTYBINĖSE
INSTITUCIJOSE.
KUO MŪSŲ DAUGIAU –
TUO STIPRESNĮ BALSĄ
MES KARTU TURIME.
Lietuvos Respublikos Premjeras Saulius Skvernelis ir Rūmų prezidentas S. Leonavičius
Vyriausybės vadovo vizito Alytuje metu.
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KĄ VEIKIA VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI:
NEMOKAMOS RŪMŲ PASLAUGOS:
•

Bendradarbiavimo partnerių paieška

•

Verslo pasiūlymai iš užsienio rinkų

•

ES ir Lietuvos finansinės paramos verslui programos

•

Konsultacijos teisiniais, eksporto, kitų valstybių rinkų, brūkšninių kodų, ATA knygelių išdavimo
klausimais

•

Daug kitų

DALYVAVIMAS RŪMŲ VEIKLOJE:
•

Rūmų bendruomenės klubai

•

Susitikimai su verslo, valdžios ir savivaldos atstovais

•

Stipriausių įmonių ir geriausių vadovų konkursai

•

Seminarai bei mokymai

•

Narių prisistatymai renginiuose Rūmuose

•

„Narys – nariui“ specialių pasiūlymų sistema

MŪSŲ IR JŪSŲ BENDRA TARPTAUTINĖ VEIKLA:
•

Verslo misijos

•

Tarptautinės parodos

•

Kontaktų mugės

•

B2B renginiai ir daug kitų

RŪMŲ TEIKIAMA NAUDA NARIAMS:
•

Verslo plėtra užsienyje pasinaudojant Rūmų pasauliniu tinklu ir kontaktais

•

Rūmų kuruojamų struktūrinių fondų projektų teikiama finansinė nauda

•

Verslo interesų atstovavimas valstybiniu lygiu

•

Priklausymas Rūmų tinklui – patikimo verslo partnerio ženklas

•

Savirealizacijos galimybės pasidalinant sukaupta patirtimi, sėkmės istorijomis

•

Įmonės žinomumo didinimas per Rūmų turimus sklaidos kanalus (renginiuose, tinklapyje,
Rūmų patalpose ir kt.)
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AUGANTYS VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS
IR AMATŲ RŪMAI
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2014–2017 metais pasiekė rekordinį narių skaičių. Šiuo
metu Rūmuose yra 519 skirtingas verslo šakas atstovaujančių įmonių bei privačių verslininkų.
Tarp šiuo metu esančių Rūmų narių 251 narys įstojo iki 2014 metų, o per pastarąją Rūmų prezidento
Sigito Leonavičiaus kadenciją organizacija padidėjo 268 nariais, kurie ir šiandien aktyviai bendradarbiauja
su Rūmais.
Didžiausias šiuo metu esančių narių prisijungimo prie organizacijos šuolis įvyko 2016–2017 metais,
kuomet Rūmų administracijai vadovavo gen. direktorius dr. Almantas Danilevičius.
Sukūrus naujus ir patobulinus esančius organizacijos veiklos procesus, pasiūlius daug naujų pridėtinę
vertę nariams teikiančių paslaugų (pvz., naujos ekspertinės konsultacijos, verslo klubai, sėkminga
projektinė veikla, nešanti naudą Rūmams ir nariams), perskirsčius administracijos struktūrą ir pritraukus
naujus kompetentingus darbuotojus pavyko išlaikyti ilgamečius Rūmų narius bei pritraukti naujas įmones
ir verslininkus.
Rūmų nariai yra ne tik Vilniaus, Alytaus ir Ukmergės regionų įmonės bei atskiri verslininkai, advokatai,
finansininkai, ūkininkai, bet ir visos Lietuvos verslo atstovai. Rūmai atviri visoms sąžiningoms įmonėms ir
verslininkams, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio ar dydžio. Kiekvienas yra svarbus ir girdimas.

2014–2016
12%

ŠIUO METU ESANČIŲ RŪMŲ NARIŲ
ĮSTOJIMO METAI

iki 2014
48 %

Narių skaičius %
iki 2014

2014–2016

2016 iki dabar
2016 – iki dabar
40 %

FAKTINIS RŪMŲ NARIŲ SKAIČIUS
NUO 2014 METŲ IŠAUGO BEVEIK 30 PROC.
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
VIENIJA SKIRTINGŲ VEIKLŲ ĮMONES IR VERSLININKUS

Alytus
10 %

VILNIAUS PREKYBOS IR AMATŲ RŪMŲ
NARIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL REGIONUS:

Ukmergė
10 %

Kiti regionai
6%

Narių skaičius %

Vilnius

Alytus

Ukmergė

Kiti regionai
Vilnius 74 %

VILNIAUS PREKYBOS IR AMATŲ RŪMŲ NARIŲ
PASISKIRSTYMAS PAGAL VIDUTINĮ METINĮ
DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ:

Mokymo
įstaigos 8 %

Vidutinės
15 %

Didelės
4%

Narių skaičius %
Labai mažos
Didelės

Mažos

Vidutinės

Mokymo įstaigos

Mažos 22 %

VILNIAUS PREKYBOS IR AMATŲ RŪMŲ NARIŲ
PASISKIRSTYMAS PAGAL VYKDOMOS
REGISTRUOTOS VEIKLOS RŪŠĮ:
Narių skaičius %
Paslaugos

Gamyba

Švietimas

Transportas

Finansinės paslaugos

Prekyba

Labai mažos 51 %

Finansinės Švietimas
Prekyba
paslaugos 3 %
9%
19 % Statybos
Transportas
3%
5%
Kitos
4%
Gamyba
22 %

Kitos

Statybos
Paslaugos
35 %
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ
RŪMAI – FINANSIŠKAI STIPRI ORGANIZACIJA
Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų apyvarta, lyginant 2014 ir 2017 metus, išaugo 61 proc.
Tą nulėmė aktyvi vietinė ir tarptautinė Rūmų veikla ir beveik visų rūšių pajamų nuoseklus augimas: nario mokesčio dinamika, sertifikatų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos, tarptautinių ir vietinių projektų,
mokymų pajamos rodo nuoseklų ir tvarų organizacijos pajamų augimą ir stabilią finansinę būklę.

2014–2017 M. BIUDŽETO DINAMIKA
(tūkst. €)
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RŪMŲ NARIŲ MOKESČIŲ DINAMIKA
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI –
NAUDINGI VERSLUI BEI VALSTYBEI
Prekybos pramonės ir amatų rūmai yra vienintelė skirtingas verslo šakas vienijanti organizacija, veikianti pagal atskirą Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą. Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų viena iš pagrindinių funkcijų – atlikti ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų
ekspertizę bei teikti siūlymus gerinti verslo aplinką. (Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų įstatymo 5 str. 1 dalies 6 p.).
Siekdami kuo geriau atstovauti savo narių interesams, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybe, Seimu, ministerijomis ir institucijomis, savivaldybių administracijomis ir vadovais, turi savo
atstovus regionų ir rajonų verslo tarybose, įvairiuose komitetuose.
Dirbant išvien su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nuolat teikiami pasiūlymai dėl
teisės aktų tobulinimo siekiant kuo palankesnių sąlygų verslui, valdžios institucijoms perduodamos
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų problemos ir galimi jų sprendimo būdai.
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PRIE LIETUVOS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
ASOCIACIJOS VEIKIANTYS KOMITETAI IR TARYBOS,
KURIOSE DALYVAUJA VILNIAUS PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ATSTOVAI:

APLINKOS
APSAUGOS
KOMITETAS
(Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų atstovas –
R. Budrys)

LIETUVOS–
RUMUNIJOS VERSLO
TARYBA
Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų atstovė –
Laura Kovaliovaitė
LIETUVOS–
UKRAINOS
VERSLO TARYBOJE
(Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų
atstovas –
S. Leonavičius)

TARPTAUTINIŲ
RYŠIŲ KOMITETAS
(Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų
atstovas –
A. Januška)

VERSLO
MOTERŲ TINKLO
KOMITETAS
(Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų
atstovė –
Birutė Miškinienė
(l.e.p.))

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
ATSTOVAI DALYVAUJA:
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOJE
(Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė – A. Kabokienė)
INSTITUCIJŲ ATLIEKAMŲ PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ OPTIMIZAVIMO EKSPERTŲ KOMISIJOJE
(Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė – A. Kabokienė)
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETE
(Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas – V. Budraitis)
TRIŠALĖJE KOMISIJOJE PRIE VILNIAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS
(Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas – R. Jasinavičius)
VILNIAUS MIESTO TIKSLINĖS TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOJE
(Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai – G. Kvietkauskas, V. Budraitis, A. Litvinaitė)
VILNIAUS REGIONINĖS PLĖTROS TARYBOJE
(Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas – S. Leonavičius)
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SIEKDAMI TINKAMAI ATSTOVAUTI SAVO NARIŲ INTERESAMS
REGIONINIU LYGIU, VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ
RŪMAI DALYVAUJA:
UKMERGĖS R. IR ALYTAUS M. VIETOS VEIKLOS GRUPĖSE
UKMERGĖS R., ALYTAUS R. IR ALYTAUS M. SAVIVALDYBIŲ TRIŠALĖSE TARYBOSE
UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS, VARĖNOS, VEISIEJŲ TECHNOLOGIJŲ
IR VERSLO BEI APRC MOKYKLŲ TARYBOSE
SAVIVALDYBIŲ SVV RĖMIMO FONDŲ VEIKLOJE
VISUOMENINĖJE TARYBOJE PRIE UKMERGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO
ALYTAUS REGIONO SAVIVALDYBIŲ PLĖTROS IR INVESTICIJŲ TARYBOJE

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI, SIEKDAMI
TINKAMAI ATSTOVAUTI SAVO NARIAMS IR BŪTI LYGIAVERČIAIS
PARTNERIAIS, 2014–2017 METAIS PASIRAŠĖ
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU ŠIOMIS
SAVIVALDYBĖMIS:

VILNIAUS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

VARĖNOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

ŠIRVINTŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

ALYTAUS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai palaiko glaudžius bendradarbiavimo santykius su įvairiomis verslo organizacijomis, savivaldybių vadovais.
Nuotraukoje: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Sigitas Gailiūnas, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas
ir Rūmų prezidentas S. Leonavičius.
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2014–2017 METAIS VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
KARTU SU LIETUVOS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ASOCIACIJA
ĮVAIRIOMS VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS, ATSTOVAUDAMI SAVO NARIŲ
INTERESAMS, PATEIKĖ BEVEIK

200 PASIŪLYMŲ.

Narių poziciją verslo gerinimo ir kitais klausimais Rūmai, bendradarbiaudami su Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacija, teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, ministerijoms
pavaldžioms institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms, ambasadoms Lietuvoje ir kitoms organizacijoms.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija šiuo laikotarpiu tapo pilnateise Europos amatų,
smulkiųjų ir vidutinių įmonių asociacijos UEAPME (European Association of Craft, Small and Mediumsized Enterprises) bei Šilko Kelio tarptautinės prekybos rūmų (SRCIC – Silk Road Chamber of International Commerce) nare. Tai dar labiau sustiprino ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų poziciją
tarptautinėje erdvėje.

2014–2017 METAIS ASOCIACIJA PASIRAŠĖ
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS, MEMORANDUMUS
SU ŠIOMIS ORGANIZACIJOMIS:
Kinijos tarptautinio ekonominio
bendradarbiavimo asociacija (CIECA)

Memorandum of Understanding

Uzbekistano smulkaus ir privataus
verslo eksporto skatinimo fondas (EPF)

Memorandum of Understanding

Ukrainos prekybos ir pramonės rūmai

Bendradarbiavimo sutartis

Turkijos rūmų sąjunga – The Union of
Chambers and Commodity Exchanges of
Turkey (TOBB)

Cooperation agreement on establishing a
Lithuanian-Turkish working committee

Korėjos prekybos ir pramonės rūmai (KCCI)

Memorandum of Understanding

Baltic-Arab Countries Chamber of Commerce

Cooperation agreement

The Croatian Chamber of Trades and Crafts

Cooperation agreement

China Council for the Promotion of
International Trade (CCPIT)

Memorandum of Understanding

TAIP PAT ASOCIACIJA PASIRAŠĖ ŠIUOS SUSITARIMUS:
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
(VVTAT)

Bendradarbiavimo susitarimas

LPK

Susitarimas dėl bendros veiklos ir sąveikos dvišalėse
Verslo tarybose su Baltarusija ir Ukraina

ŠMM

Bendradarbiavimo sutartis

LRV

Susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų

SIEKDAMI KUO PALANKESNIŲ SĄLYGŲ VERSLUI IR RŪMŲ NARIAMS,
VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI,
BENDRADARBIAUDAMI SU ASOCIACIJA, KARTU SU
INVESTUOTOJŲ FORUMU, LPK, LPPARA, LDK, LSVV TARYBA
IR KITOMIS ORGANIZACIJOMIS ŠIUO LAIKOTARPIU
VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS PATEIKĖ 10 JUNGTINIŲ KREIPIMŲSI:

LRV, Ūkio, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijoms

Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procedūrų

LR Seimo Valdybai, Socialinių reikalų ir darbo komitetui,
Ekonomikos komitetui, LRV, Socialinių reikalų ir darbo,
Ūkio ministerijoms

Dėl LR Darbo kodekso 109, 129, 130, 140,
144, 152 straipsnių pakeitimo ir Kodekso
papildymo 951 straipsniu įstatymo projekto
Nr. XXIIP-2028

LR Prezidentei, LR Ministrui Pirmininkui, LRS Pirmininkei,
Švietimo ir mokslo ministrui, LRS frakcijoms, LRS
Švietimo ir mokslo komitetui, politinėms partijoms

Kreipimasis dėl Naujojo mokslo ir studijų
įstatymo projekto

Ūkio ministrui ir viceministrui, finansų viceministrui,
Finansų ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo
departamento direktorei

Dėl priemonės„Kompetencijos LT"
sąlygų aprašo

Estijos Respublikos ekonominių ryšių ministerijai,
Latvijos Respublikos ekonomikos ministerijai,
LR ūkio ministerijai

Kreipimasis dėl cemento, importuojamo iš
trečiųjų šalių, kokybės kontrolės

Estijos Respublikos Ministrui Pirmininkui,
Latvijos Respublikos Ministrui Pirmininkui,
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Support to maintain the Rail Baltic project
management by joint stock company RB
Rail AS

LR užsienio reikalų ministerijai

Dėl komercijos atašė Kazachstane ir
Azerbaidžane

LR užsienio reikalų ministerijai

Dėl verslo organizacijos delegavimo į
Nacionalinę vystomojo bendradarbiavimo
komisiją

LRV, Ministrui Pirmininkui, LR Seimui

Kreipimasis dėl SODROS lubų

LRV, Aplinkos ministerijai,
LRS Aplinkos apsaugos komitetui

Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacinės sistemos (GPAIS)
diegimo
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI –
NAUJOSE, PRESTIŽINĖSE ERDVĖSE

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai – naujose, prestižinėse erdvėse

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2017 metų spalio 26 dieną atvėrė naujas erdves savo nariams,
užsienio kolegoms ir partneriams iš valdžios institucijų. Naujos erdvės padeda siekti aukštesnės teikiamų
paslaugų verslui kokybės, užtikrina geresnį Rūmams deleguotų funkcijų įgyvendinimą ir, be abejo, didina
Lietuvos verslo įvaizdį tarptautiniu lygiu.
Patalpas panaudos pagrindais 10 metų Rūmams ir Rūmų asociacijai suteikė Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2016 metų lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1140.
Rūmai į istorinio pastato remontą bei persikėlimą investavo beveik 120 tūkst. €;
„Rūmams labai svarbus narių tarpusavio bendradarbiavimas, tinklaveika – tai viena iš Rūmų stiprybių –
esame kompetencijų centras. Persikėlimas į naujas patalpas suteikia puikią galimybę dalintis know-how,
nes naujose patalpose įrengti derybų kabinetai. Bendradarbiaudami su įmonėmis – rūmų nariais teikiame
ekspertines paslaugas įmonės steigimo, skolų administravimo, konkurencijos ir darbo teisės klausimais, galime patarti IT ir duomenų saugos klausimais. Taip pat planuojame plėsti ekspertinių paslaugų
ratą, taip pritraukiant neįkainojamą patirtį turinčius Rūmų narius“, – pažymi Rūmų prezidentas Sigitas
Leonavičius.
Naujų eksporto rinkų ir verslo partnerių paieška tapo įprastine Rūmų veikla. Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmai nuolat priima įvairių šalių verslo delegacijas, čia lankosi ambasadoriai, Lietuvos ir užsienio
vyriausybių, parlamentų nariai.
Ankstesni oficialių delegacijų priėmimai, vykę bendrabučio tipo patalpose, užsienio svečiams neturėjo
sukelti labai teigiamų emocijų. Nuo šiol, neabejotinai, naujos Rūmų erdvės prisideda ne tik prie Lietuvos
verslo, bet ir visos Valstybės įvaizdžio formavimo ir jo gerinimo.
Naujos Rūmų erdvės užtikrina ir sklandesnį bei kokybiškesnį Rūmams valstybės deleguotų funkcijų bei
paslaugų vykdymą: kilmės sertifikatų išdavimą, profesinio mokymo tobulinimą ir t. t.
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RŪMŲ VEIKLA

Verslo
klubas –
250 DALYVIŲ

Nario
dienos –
600 DALYVIŲ

www.cci.lt –
1000 lankytojų
per savaitę

Rūmai –
„Facebook“
LYDERIS

Siekdami stiprinti Rūmų narių tinklaveiką Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2014–2017 metais
suorganizavo daugiau nei 20 Rūmų nario dienų, kuriose dalyvavo beveik 600 dalyvių.
2017 metais įsteigtas Rūmų Verslo klubas. 7 skirtingose vietose vykęs ir skirtingus lektorius pritraukęs
Verslo klubas sudomino beveik 250 dalyvių.
2017 metais Rūmų nariams pradėtos teikti nemokamos konsultacijos teisinės, finansinės inžinerijos,
ES finansavimo, personalo valdymo klausimais.
Siekdami tobulinti komunikaciją ir teikiamų paslaugų kokybę, 2016–2017 metais Rūmai „persikėlė“ į naują
interneto svetainę, sukurta elektroninė Rūmų narių bendradarbiavimo platforma, Rūmų narių duomenų
bazė, įdiegtos patogios elektroninio atsiskaitymo sistemos. Kas savaitę Rūmų interneto svetainę
www.cci.lt aplanko beveik 1000 unikalių vartotojų.
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Didinant Rūmų žinomumą ir stiprinant reputaciją, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai didelį dėmesį
skyrė viešiesiems ryšiams ir komunikacijai gerinti. Sukurti ir Oficialios informacijos viešinimo taisyklėmis
patvirtinti komunikacijos procesai.
Rūmų nariams nuolat kas savaitę siunčiama aktuali informacija apie Rūmų veiklas. Bendradarbiaujant su
didžiausiais šalies naujienų portalais inicijuojami Rūmų atstovų komentarai, publikacijos.
2016 metais sukurti Rūmų puslapiai socialiniuose tinkluose „Linked In“ ir „Facebook“.
2017 metais Rūmų veikla socialiniuose tinkluose suaktyvinta: „Facebook“ paskyros įrašus matė beveik 400
tūkst. vartotojų. O 2018 metais Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų „Facebook“ puslapis tapo
populiariausiu tarp skirtingų verslo šakų įmones ir verslininkus vienijančių organizacijų paskyrų.

Regionuose, stiprindami verslo partnerystę, skatindami verslumą Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmai Alytuje kasmet organizavo tarptautines bei vietines amatų – prekybininkų – žemdirbių muges „Dzūkų
kermošius“, „Dzūkų turtai“, „Dzūkų pavasaris“, kuriose iš viso dalyvavo daugiau nei 1000 prekybininkų.
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RŪMŲ NAUJA VEIKLA – PROJEKTAI.
SIEKDAMI SUTEIKTI KUO DIDESNĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS RŪMŲ NARIAMS,
VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI 2014–2017 METAIS
ĖMĖSI AKTYVIOS VIETINĖS IR TARPTAUTINĖS PROJEKTINĖS VEIKLOS. BUVO
SUKURTA ADMINISTRACIJOS KOMANDA, KURI, SIEKIANT FINANSAVIMO,
AKTYVIAI RAŠĖ PROJEKTUS, KVIETĖ NARIUS DALYVAUTI BENDROSE
VEIKLOSE, ĖMĖSI PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO:
•

IŠ VISO RŪMAI PER 2016–2017 M. LAIKOTARPĮ VYKDĖ 4 NACIONALINIUS IR 6 TARPTAUTINIUS
PROJEKTUS (3 IŠ JŲ YRA ĮGYVENDINTI)

•

BENDRAS PROJEKTŲ BIUDŽETAS – 2 156 668,17 EUR
− Bendras nacionalinių projektų biudžetas – 1 752 664,72 Eur
− Bendras tarptautinių projektų biudžetas – 404 003,45 Eur

•

BENDRAS SKIRIAMAS FINANSAVIMAS – 1 400 772,20 EUR
− Bendras nacionalinių projektų skiriamas finansavimas – 1 090 503,17 Eur
− Bendras tarptautinių projektų skiriamas finansavimas – 310 269,03 Eur

•

PROJEKTŲ VEIKLOSE SUDALYVAVO 155 RŪMŲ NARIAI

2016–2017 METAIS ĮVYKDYTI IR VYKDOMI ŠIE PROJEKTAI
Vykdomi projektai:
•

Gamybos procesų efektyvinimo kompetencijos

•

Gamybos technologijų gilinimo kompetencijos

•

Mados ir dizaino klasterio eksporto plėtra

•

Europos įmonių tinklas

•

Let’s communicate!

•

Job developer

•

INBETS BSR

Įvykdyti projektai:
•

Jungtinės eksporto pajėgos

•

COMBESTE

•

EAST INVEST 2

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektų rengimo ir administravimo
veikla yra sertifikuota ir atitinka standarto LST EN ISO 9001:2008
(EN ISO 9001:2008) reikalavimus.
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PROJEKTŲ NAUDA
1. Jungtinės eksporto pajėgos (Įvykdytas projektas)
Priemonė: Naujos galimybės LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2015-09-07 iki 2017-10-06
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 226 906,80 Eur
Skiriamas finansavimas: 130 334,25 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR)– 33 409,00 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 96 572,53 Eur (intensyvumas 50 proc.)
Projekto tikslas: skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti
esamas rinkas
Parodose ir misijose dalyvavo 47 Lietuvos įmonės (iš jų 19 yra Rūmų narės)
Projekto dalyviai gavo 96 572,53 Eur finansinę paramą, iš kurios 39 762,32 Eur gavo Rūmų nariai
Numatoma, kad įmonių bendros eksporto apimtys išaugs 59,80 proc.

Projekte numatytos ir įgyvendintos veiklos:
•

Dalyvavimas tarptautinėse parodose (17 įmonių):
• „L‘Artigiano in Fiera“ (Milane, Italijoje) (2015 m.) dalyvavo 6 įmonės
• „L‘Artigiano in Fiera“ (Milane, Italijoje) (2016 m.) dalyvavo 6 įmonės
• „Light and Building“ (Frankfurtas, Vokietija) (2016 m.) dalyvavo 5 įmonės

•

Dalyvavimas 6 verslo misijose (51 įmonė):
• Italijoje (2015 m.) dalyvavo 7 įmonės
• Lenkijoje (2015 m.) dalyvavo 7 įmonės
• Kinijoje (2016 m.) dalyvavo 9 įmonės
• JAV (2017 m.) dalyvavo 10 įmonių
• Kanadoje (2017 m.) dalyvavo 8 įmonės
• Japonijoje (2017 m.) dalyvavo 10 įmonių

Projekte dalyvavę Rūmų nariai (19):
AB „Actas“, AB „Vilniaus kailiai“, MB „Interaktyvus“, UAB „Alytaus spaustuvė“, UAB „Animatrix“,
UAB „Comfort Heat“, UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“, UAB „Indema“ ir kt.
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Gamybos procesų efektyvinimo kompetencijos (Vykdomas projektas)
Priemonė: Kompetencijos LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-05-16 iki 2019-05-16
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 532 892,15 Eur
Skiriamas finansavimas: 337 872,15 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 45 342,15 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 292 530,00 Eur (intensyvumas 60 proc.)
Projekto tikslas: užtikrinti darbuotojų profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos lygio kėlimą ar palaikymą, jų
profesinį mobilumą, suteikiant aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus gamybos srityje

Projekte dalyvauja:
Projekte dalyvauja 877 dalyviai iš 48 apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių (iš jų 18 yra Rūmų
narės). Numatoma, kad projekto metu įmonės gaus 292 530,00 Eur finansinę paramą, iš kurios 81
780,00 Eur gaus Rūmų nariai.

Projekto dalyviai dalyvauja kvalifikacijos bei kompetencijų kėlimo mokymuose:
•

Rodikliais pagrįsto ilgalaikio ir trumpalaikio gamybos valdymo mokymuose

•

Gamybos procesų standartizavimo ir optimizavimo mokymuose

•

Efektyvaus sandėlių ir gamybos tiekimo valdymo gamybos sektoriuje mokymuose

•

Profesinės anglų kalbos mokymuose

•

IT specialiųjų kompetencijų mokymuose

Projekte dalyvauja Rūmų nariai:
AB mašinų gamykla „Astra“, UAB „Baltic ILP“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Comfort heat“,
UAB „Elmoris“ ir kt.

Gamybos technologijų gilinimo kompetencijos (Vykdomas projektas)
Priemonė: Kompetencijos LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-05-16 iki 2019-05-16
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 496 375,02 Eur
Skiriamas finansavimas: 314 719,02 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 42 235,02 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 272 484,00 Eur (intensyvumas 60 proc.)
Projekto tikslas: užtikrinti darbuotojų profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos lygio kėlimą ar palaikymą, jų
profesinį mobilumą, suteikiant aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus gamybos srityje
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Projekte dalyvauja:
Projekte dalyvauja 877 dalyviai iš 48 apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių (iš jų 18 yra
Rūmų narės). Numatoma, kad projekto metu įmonės gaus 272 484,00 Eur finansinę paramą,
iš kurios 90 068,00 Eur gaus Rūmų nariai.

Projekto dalyviai dalyvauja kvalifikacijos bei kompetencijų kėlimo mokymuose:
•

Gamybos sektoriaus darbuotojų darbo vietų ir darbo priemonių efektyvaus įrengimo,
sutvarkymo mokymuose

•

Specialiuosiuose profesiniuose mokymuose suvirintojams, elektrikams, transporto priemonių
mechanikams, baldžiams, siuvėjams, maisto technologijų srities mokymuose

•

Orlaivių remonto kompetencijų gilinimo ir orlaivių techninės priežiūros įgūdžius ir žinias
gilinančiuose mokymuose

•

Plastikinių gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo mokymuose

•

Profesinės anglų kalbos mokymuose

•

IT specialiųjų kompetencijų mokymuose

•

Plastikinių gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo mokymuose

•

Pažangiausių profesinių žinių ir kvalifikacijos mokymuose užsienyje

Projekte dalyvauja Rūmų nariai:
UAB „Gilės inžinerija“, UAB „Korpo autocentras“, UAB „Koslita“, UAB „Lanksti linija“, UAB „Naulita“
ir kt.

Mados ir dizaino klasterio eksporto plėtra (vykdomas projektas)
Priemonė: Verslo klasteris LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-11-30 iki 2018-11-30
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 496 490,75 Eur
Skirtas finansavimas: 307 577,75 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 118 664,75 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 189 003,00 Eur (intensyvumas 50 proc.)
Projekto tikslas: padidinti klasterio įmonių konkurencingumą, skatinant naujų eksporto rinkų paiešką

Projekte dalyvauja:
Projekte dalyvauja 11 įmonių (iš jų 8 yra Rūmų narės, 1 įmonė iš Latvijos). Numatoma, kad projekto
metu dalyviai gaus 189 003,00 Eur finansinę paramą, iš kurios 166 246,56 Eur gaus Rūmų nariai.
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Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos:
•

klasterio eksporto strategijos kūrimas

•

rinkodaros paketo priemonių kūrimas

•

rinkų paieška ir įsiskverbimo galimybių į naujas rinkas tyrimas

•

dalyvavimas verslo misijose projekte numatytose šalyse (Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje, Japonijoje, D. Britanijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, etc.)

Projekte dalyvauja Rūmų nariai:
UAB „Audėjas“, UAB „Localus“, UAB „Tantas“, VšĮ „Audimo manufaktūra“, UAB „Miranda“ ir kt.

Europos įmonių tinklas (ENTERPRISE EUROPE NETWORK, vykdomas projektas)
Programa: COSME
Projekto koordinatorius: Lietuvos inovacijų centras
Projekto partneriai: Vilniaus PPAR, Kauno PPAR ir Klaipėdos PPAR
Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 174 467,00 Eur
Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 104 680,00 Eur

Projekto tikslas:
Vieno langelio principu teikti įmonių plėtrai reikalingą verslo informaciją, padėti įmonėms rasti verslo
ir technologinius partnerius Europoje bei skatinti tarptautinį ir inovatyvų verslą.

Nauda Rūmų nariams / Rezultatai (2017):
41

Organizuota verslo pusryčių, seminarų ir kt. vietinių renginių

1129

Dalyviai vietiniuose renginiuose

132

LT įmonėms suteiktos konsultacijos tarptautinės verslo partnerių paieškos, užsienio rinkų,
ES finansavimo priemonių, teisės, intelektinės nuosavybės apsaugos ir pan. temomis
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Organizuotos arba koorganizuotos verslo misijos / verslo kontaktų renginiai

154

Verslo misijų / verslo kontaktų renginių dalyviai

510

Susitikimai verslo misijų / verslo kontaktų renginių metu

71

Paskelbti verslo bendradarbiavimo pasiūlymai EK duomenų bazėje

149

Užsienio įmonės domėjosi LT įmonių verslo bendradarbiavimo pasiūlymais

227

LT įmonės domėjosi užsienio įmonių verslo bendradarbiavimo pasiūlymais

48

LT įmonių apklausų duomenys dėl naujų arba keičiamų teisės aktų poveikio įmonėms įvesti į
EK duomenų bazę

615

Atsakymai užsienio partneriams dėl LT įmonių kontaktų, rinkos informacijos, nacionalinių teisės
aktų, reikalavimų prekėms ar paslaugoms, paramos priemonių ir pan. klausimais
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Let’s Communicate the EUSBSR for the benefit of the Region (Vykdomas projektas)
Programa: Interreg Baltic Sea Region
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-09-01 iki 2019-02-01
Projekto vykdytojas: Centrum Balticum Foundation
VPPAR statusas: projekto partneris
Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 21 199,50 Eur (intensyvumas 85 proc.)
Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 18 019,58 Eur

Projekto tikslas:
Projekto tikslas: aprūpinti suinteresuotus subjektus komunikacijos priemonėmis ir skatinti jų komunikacijos veiklas, prisidėti organizuojant renginius ir pasiekiant tas tikslines grupes, kurios
nėra susipažinusios su EUSBSR sistema.

Nauda Rūmų nariams / Rūmams:
•

Šiuo projektu stiprinama partnerystė su Užsienio reikalų ministerija, skleidžiant informaciją apie Baltijos
jūros strategiją ir jos svarbą įgyvendinant projektus.

•

Rūmų nariai turi galimybę daugiau sužinoti apie Baltijos jūros strategijos įgyvendinimą.

•

Projektas stiprina VPPAR partnerio įvaizdį, plėtoja ryšius ir įtaką, prisideda prie Rūmų vardo žinomumo
plėtros.

Projekto veiklos:
•

dalyvavimas tarptautiniuose EUSBR renginiuose

•

renginio apie Baltijos jūros strategiją organizavimas (numatyta 2018-03-09)

•

gerosios praktikos įgyvendinant Baltijos jūros strategiją surinkimas Lietuvoje ir perdavimas
išviešinimui

Job Developer: from job creation to competence developement (Vykdomas projektas)
Programa: Erasmus+
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2015-09-01 iki 2018-08-31
Projekto vykdytojas: Rūro universitetas Bochume, Vokietija
VPPAR statusas: projekto partneris
Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 26 265,00 Eur (pagal fiksuotus įkainius)
Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 26 265,00 Eur

Projekto tikslas:
duoti impulsą aukšto nedarbo lygio tarp jaunimo mažinimui Europoje, priderinant tęstinį ugdymą ir
profesinį orientavimą atskirose šalyse prie darbo rinkos sąlygų ir poreikių.
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Nauda Rūmų nariams / Rūmams:
•

Plečiama Rūmų kompetencija įgyvendinant verslumo skatinimo programas.

•

Rūmai įgauna teisę naudoti visas projekte sukurtas metodikas.

•

Stiprinama Rūmų partnerystė su Lietuvos darbo birža (šiame projekte apmokyti biržos darbuotojai).

Dalyvavimas projekte plečia VPPAR kontaktų ratą ir stiprinama partnerystė su kitais
projekto partneriais:
•

Institute for Work Science at the Ruhr-University of Bochum (Vokietija)

•

Minipreneure GgmbH Saarbrucken (Vokietija)

•

Eniochos Consulting (Graikija)

•

Mokslo ir technologijų parkas Kretoje (STEP-C) (Graikija)

•

Gabrovo prekybos ir pramonės rūmai (Bulgarija)

•

Entro Europeo de Empresas e Innovation de Murcia (CEEIM) (Ispanija)

•

Pecs-Baranya prekybos ir pramonės rūmai (Vengrija)

Projekto veiklos:
•

Job developer metodikos tobulinimas ir adaptavimas pagal šalies specifiką

•

Praktiniai metodikos mokymai (ekspertams ir tikslinei grupei)

•

Keitimasis patirtimis (dalyvavimas partnerių susitikimuose)

Cooperative models for business transfers to ensure growth and survival
of innovative companies and entrepreneurs (COMBESTE, įvykdytas projektas)
Programa: IEUSBSR Seed Money Facility
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2015-08-06 iki 2017-04-30
Projekto vykdytojas: Baltic Sea Academy
VPPAR statusas: projekto partneris
Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 3 200,00 Eur (intensyvumas 85 proc.)
Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 2 720,00 Eur

Projekto tikslas:
Sukurti ir išvystyti tarptautinį projektą, kuriame konsorciumo pagrindu dalyvautų Baltijos jūros
regiono šalys.

Nauda Rūmų nariams / Rūmams:
•

Projekto metu vystomo tarptautinio projekto tikslas / idėja – kurti geresnę aplinką inovacijoms
regionuose, didinant pajėgumus:

•

•

vietos valdžios institucijose, kuriančiose pažangią politiką ir inicijuojančiose naujoves;

•

verslo rėmimo institucijose, siekiančiose pritraukti ir konsultuoti verslą inovacijų valdymo tema

•

verslo asociacijose, skatinančiose novatoriškus verslo modelius

Šio projekto metu buvo išvystyta idėja ir parengta paraiška tarptautiniam projektui INBETS BSR,
kuriam yra gautas finansavimas.
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Enhancing Capacities of Zaporozhye Chamber of Commerce and Industry in the Light
of New EU Integration Opportunities (Įvykdytas projektas)
Programa: East Invest 2 BSO Twinnings
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2015-09-01 iki 2016-10-30
Projekto vykdytojas: Eurochambres
VPPAR statusas: paslaugų tiekėjas (veikiantis pagal paslaugų sutartį)
Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 43 621,95 Eur
Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 43 621,95 Eur

Projekto tikslas:
Sukurti ir stiprinti Zaporožės prekybos ir pramonės rūmų (ZPPR) gebėjimus teikti daugiau ir geresnių
specializuotų paslaugų savo nariams bei įtvirtinti ilgalaikę ZPPR ir VPPAR partnerystę ir vėliau sustiprinti
prekybos santykius tarp MVĮ ir verslo asociacijų Ukrainoje bei Lietuvoje.

Nauda Rūmų nariams / Rūmams:
•

Projekto metu VPPAR užmezgė glaudesnį bendradarbiavimą su „Eurochambres“ bei kitais Rūmais,
dalyvavusiais „East Invest 2“ programoje.

•

Projekto metu atlikta Zaporožės rūmų paslaugų nariams analizė, suteikti mokymai, kaip jas gerinti.

•

Projekto metu parengtos gairės norintiems eksportuoti į ES šalis.

•

VPPAR projekto metu įgijo žinių ir ryšių, kurie gali padėti Rūmų nariams, norintiems bendradarbiauti su
Ukrainos verslininkais.

•

Tarp Zaporožės rūmų ir VPPAR buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

PROFESIONALŪS RŪMŲ MOKYMAI –
NARIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami gilinti, išplėsti įmonėse dirbančių žmonių kompetencijas, bendradarbiaudami su geriausiais Lietuvoje
įvairių sričių specialistais, organizuoja Rūmų nariams
ir potencialiems Rūmų nariams įvairios tematikos ir
trukmės mokymus (seminarus, kursus, konsultacijas),
kurių metu pateikiama naujausia ir aktualiausia informacija. Renginių planai sudaromi, atsižvelgiant į Rūmų
narių poreikius.
2012 m. balandžio 6 d. Vilniaus PPAR įtraukus į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą,
atsirado galimybė mokymus organizuoti ir valstybinių įstaigų darbuotojams.
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VILNIUJE PER 2014–2017 METUS BUVO ORGANIZUOTA
DAUGIAU KAIP 150 SEMINARŲ
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Rūmų filialas Ukmergėje nuolat organizuoja šiuos mokymus ir kursus:
•

Darbų saugos mokymai

•

Priešgaisrinės saugos mokymai

•

Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai

•

Privalomieji higienos įgūdžių mokymo kursai

•

Privalomieji mokymo kursai apie alkoholio ir narkotikų žalą

•

Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas

•

Mokymai savivaldybės administracijos darbuotojams

•

Kalbų mokymo kursai

•

Keleivių vežimo paslaugų lengvaisiais automobiliais teikimo kvalifikacijos tobulinimas
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ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS –
PAGALBA VALSTYBEI
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams įstatymu pavesta organizuoti kompetencijų vertinimą, o
nuo 2012 m. Rūmai yra akredituoti kaip asmens įgytų kompetencijų vertinimo institucija, ruošia teorinės
ir praktinės dalies (žinių ir įgūdžių) vertinimo užduotis, organizuoja mokymo programų įvertinimą. Vilniaus
rūmų nariais yra visos profesinio mokymo institucijos, darbo rinkos mokymo centrai, daugelis kolegijų bei
universitetų, veikiančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Šiuo metu Rūmams, kaip akredituotai institucijai, suteikta
teisė vertinti kompetencijas 261 kvalifikacijai suteikti, o vienas iš svarbiausių Rūmų uždavinių – geresnis darbo
rinkos poreikių tenkinimas.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų sukurta nuotolinio elektroninio egzaminavimo sistema padeda
profesinėms mokykloms nešališkai ir objektyviai įvertinti savo absolventų žinias, lyginti rezultatus ir
koreguoti mokymo procesą atsižvelgiant į darbo rinkos, verslo poreikius.

PER 2014–2017 METUS BUVO ORGANIZUOTAS ASMENS ĮGYTŲ
KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS:
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Rūmų funkcijos profesinio mokymo srityje:
•

suderinti, tvirtinti ir skelbti internetinėje svetainėje asmens įgytų kompetencijų vertinimo
tvarkaraščius;

•

paruošti teorinės ir praktinės dalies (žinių ir įgūdžių) vertinimo užduotis;

•

sudaryti asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijas, įtraukiant į jas darbdavių bei profesijų
atstovus;
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•

sudaryti ir nuolat atnaujinti asmens įgytų kompetencijų vertintojų duomenų bazę;

•

suvesti į mokinių registrą įvertinimo duomenis;

•

organizuoti mokymo programų įvertinimą.

2015 metais Rūmuose buvo sudaryta švietimo ir užimtumo komisija, kuriai pavesta analizuoti valstybės
institucijų parengtus teisės aktų projektus bei galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius mokymą ir
užimtumą, ir rengti pastabas bei pasiūlymus šiais klausimais, taip pat dalyvauti organizuojant su tuo
susijusius renginius pagal Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinės asamblėjos patvirtintas
2015–2017 metų veiklos kryptis ir Vilniaus PPAR Tarybos patvirtintą darbų planą.
2015-04-10 įvyko komisijos posėdis. Pateikti pasiūlymai Lietuvos profesinio mokymo tarybai dėl
svarstytinų klausimų.
Rūmai inicijavo ir rengė mokymo kokybę ir turinį reglamentuojančių dokumentų projektus.
2015 m. sausio 4 d. LR Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naują Asmens įgytų kompetencijų vertinimo
tvarkos aprašą, kuriam pastabas ir pasiūlymus teikė Rūmai. Buvo atsižvelgta į pastabas, tvirtinant naują
kompetencijų vertinimo tvarką.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais yra visos profesinio mokymo institucijos,
darbo rinkos mokymo centrai, daugelis kolegijų bei universitetų, veikiančių Alytaus ir Vilniaus
apskrityse.

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ PAGALBA
VALSTYBEI – DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS
Prekybos, pramonės ir amatų rūmams valstybė yra delegavusi prekės kilmės sertifikatų išdavimo paslaugą,
dokumentų, naudojamų užsienio prekyboje, autentiškumo tvirtinimo paslaugą, konsultacijas brūkšninių
kodų išdavimo klausimais, Force majeure pažymų išdavimą.
Didžiausią dalį tarp paminėtų valstybės deleguotų funkcijų užimta prekės kilmės sertifikatų išdavimas.
Prekės kilmės sertifikatas yra nustatytos formos prekių identifikavimo dokumentas, liudijantis, kad prekės,
kurioms išduotas sertifikatas, yra tikrai pagamintos toje šalyje. Jei tiekiamos prekės buvo pagamintos vienos
kontrakto pusės šalyje, tai jas tiekiant į partnerio šalį gali būti taikomi lengvatiniai muitų tarifai. Prekių kilmės
sertifikatus įvairiose šalyse išduoda skirtingos institucijos. Bendros formos prekių kilmės sertifikatus Lietuvos
Respublikoje išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Sertifikatai išduodami kiekvienai prekių siuntai, įformintai vienu atsiskaitomuoju dokumentu (sąskaita). Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatas – tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, kurio išdavimas pagrįstas prekių įsigijimo, kilmę įrodančių
dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize bei medžiagų sąnauda, darbo ir kitų išlaidų tikrumu.

PREKĖS KILMĖS SERTIFIKATŲ IŠDAVIMAS 2014–2017 METAIS:
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI –
TARPTAUTINIAI
Naujų eksporto rinkų ir verslo partnerių paieška tapo įprastine Rūmų veikla. Rūmuose kasmet apsilanko
užsienio šalių verslininkų, diplomatų, tarptautinių organizacijų delegacijos, Rūmų nariai dalyvauja verslo
pusryčiuose, kur susitinka su kolegomis ne tik iš ES rinkų. Vykdant projektus jų dalyviai gali pasinaudoti
galimybe išvykti į verslo misijas JAV, Japoniją, Kanadą ir kitas valstybes. Padedant Rūmų specialistams,
įmonėms lengviau pasiruošti dalyvauti tarptautinėse parodose ar kontaktų mugėse.
Itin glaudžius santykius Rūmai palaiko su Ukrainos, kurios rinka vis labiau vilioja vakarų investuotojus,
Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga.
„Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmai aktyviai bendradarbiauja su Ukrainos verslininkų ir pramonininkų
sąjunga, palaikome nuolatinį ryšį su jos vadovais, padedame šalių verslininkams rasti partnerius ir pradėti
naujus verslus. Rūmai prisideda ir prie Lietuvos–Ukrainos kultūrinio – istorinio bendradarbiavimo, prisidedame prie labdaros fondo „Kunigaikščių Ostrogiškių karūna“ veiklos“, – pažymi Rūmų prezidentas Sigitas
Leonavičius.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 2017 metais vyko Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Ukrainos respublika verslo tarybos ataskaitinis susirinkimas, kurio metu šios organizacijos
pirmininku antrai kadencijai perrinktas Rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius.
Lietuvos–Ukrainos verslo taryba tiek mūsų šalyje, tiek Ukrainoje įsitvirtino kaip pagrindinė organizacija,
plėtojanti Lietuvos–Ukrainos ekonominį ir prekybinį bendradarbiavimą.

2017 metų gruodžio 8 d. Vilniuje vykusiame tradiciniame dvišaliame Lietuvos – Ukrainos ekonomikos forume pasirašytas bendradarbiavimo
memorandumas tarp Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (USPP). Memorandumą pasirašė Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius bei Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos prezidentas Anatolijus Kinachas.

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ TARPTAUTINĖS VEIKLOS:
SEMINARAI ĮVAIRIOMIS ES IR KITŲ RINKŲ TEMOMIS – 50
VERSLO PUSRYČIAI – 13
VERSLO KONTAKTŲ IR KT. RENGINIAI – 17
DALYVAVIMAS VERSLO MISIJOSE, VERSLO FORUMUOSE, KONFERENCIJOSE, TARPTAUTINĖSE
PARODOSE BEI JŲ ORGANIZAVIMAS (LIETUVOJE IR UŽSIENYJE) – 28
RŪMŲ NARIŲ SUSITIKIMŲ IR RŪMŲ PASLAUGŲ PRISTATYMAS UŽSIENIO AMBASADŲ LIETUVOJE
DIPLOMATAMS – 30
RŪMŲ NARIŲ SUSITIKIMAS SU LIETUVOS AMBASADŲ DIPLOMATAIS KARTU SU LR UŽSIENIO
REIKALŲ MINISTERIJA – 8
SUSITIKIMAI SU KITŲ UŽSIENIO ORGANIZACIJŲ ATSTOVAIS – 14
32

Bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Ukrainoje ir ambasadoriumi Mariumi Janukoniu Rūmuose organizuotas
susitikimas su Luhansko srities (Ukraina) administracijos vadovais.
Delegacija, vadovaujama Ukrainos Luhansko srities valstybinės administracijos vadovo, srities karinės – civilinės administracijos viršininko Jurij Garbuz,
atvyko į Rūmus susitikti su Lietuvos verslo atstovais, pasidalinti naujienomis iš karo krizės paliesto Rytų Ukrainos regiono, supažindinti su jo šiandieniu gyvenimu,
patiriamomis problemomis ir jų sprendimo būdais.

SIEKDAMI GERINTI BENDRADARBIAVIMĄ RŪMAI PASIRAŠĖ
ŠIAS NAUJAS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS:
1) 2015 m. gegužės 19 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Astanos, o 2015 m. gegužės 20 d.
su Almatos verslininkų rūmais.
2) Kinijos tarptautinės prekybos tarybos Šendženo padaliniu 2016-09-27;
3) Šendženo Centrinės ir Rytų Europos šalių ekonomikos ir kultūros skatinimo asociacija 2016-09-27;
4) Kinijos tarptautinės prekybos tarybos Pekino padaliniu (Pekino tarptautiniais rūmais) 2016-09 -30;
5) Zaporožės prekybos ir pramonės rūmais (Ukraina) 2016-10-17;
6) Prahovos prekybos ir pramonės rūmais (Rumunija) 2016-11-04.
7) 2017 06 15 d. VPPAR su Odesos prekybos ir pramonės rūmais pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Rūmai taip pat aktyviai dalyvauja Hanzos parlamento vykdomuose projektuose skatinant SVV įmonių
eksporto galimybes bei specialistų rengimą.
2015 metais vyko konferencijos Hamburge ir Osle.
2017 metų birželio 12 dieną Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas S. Leonavičius
buvo perrinktas viceprezidentu Gdanske (Lenkija) vykusioje Hanzos parlamento, jungiančio Baltijos
jūros regiono šalis, asamblėjoje.
Vilniuje organizuota konferencija tema: ,,Kaip verslas galėtų dalyvauti rengiant specialistus ir daryti įtaką
jų rengimo kokybei“.
Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, SADM ministrė Algimanta Pabedinskienė, ŠMM viceministras dr.
Rolandas Zuoza, mokymo institucijų vadovai, verslininkai, iš viso 73 dalyviai. Patirtimi bei pasiūlymais
dalijosi 50 užsienio ekspertų iš 8 Baltijos jūros regiono šalių.
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI –
PRESTIŽINIAI:

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami skatinti įmonių ir verslininkų – rūmų narių gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų pardavimus bei eksportą, jų apimčių didėjimą ir naujų darbo vietų
kūrimą organizuoja konkursuose „Geriausia įmonė“ ir „Geriausia įmonės vadovė“.
Konkursų laimėtojas konkursų prizų simboliką naudoja savo prekėms žymėti, paslaugoms pristatyti, savo
veiklos reklamai ir viešinimui.
Konkursai vykdomi tarp Rūmų narių, nustatant geriausias įmones ir geriausias įmonių vadoves, šiose
įmonių grupėse pagal tris nominacijas:
A. Geriausia įmonė (vykdanti eksportą)
- labai mažų ir mažų įmonių grupėje – 1 laureatas;
- vidutinių ir didelių įmonių grupėje – 1 laureatas;
B. Geriausia įmonė (nevykdanti eksporto)
- labai mažų ir mažų įmonių grupėje – 1 laureatas;
- vidutinių ir didelių įmonių grupėje – 1 laureatas;
C. Geriausia įmonės vadovė – 1 laureatė.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai taip pat kasmet organizuoja konkursą „Už pasiekimus 2017 m.“,
kuriame dalyvauja Rūmų nariai – aukštosios mokyklos bei profesinio rengimo institucijos.
Konkursas vykdomas tarp Rūmų narių – mokymo institucijų, nustatant vieną laimėtoją tarp aukštųjų mokyklų
(universitetai, kolegijos) ir vieną laimėtoją tarp profesinių mokymo institucijų (profesinio mokymo įstaigos ir
suaugusiųjų mokymo institucijos).
2014 m. MERKURIJAUS STATULĖLĖS
Konkurso „Geriausia įmonės vadovė 2014 m. nugalėtoja tapo AB „VILKMA“
generalinė direktorė GIEDRĖ PLAČIAKYTĖ.
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Konkurso „Geriausia įmonė 2014 m.“ nugalėtojai:
•

Labai mažų ir mažų įmonių, orientuotų į eksportą, grupėje UAB „ORTIMA“

•

Vidutinių ir didelių įmonių, orientuotų į eksportą, grupėje UAB „INTOUR“

•

Labai mažų ir mažų įmonių, nevykdančių eksporto, grupėje UAB „ALYTAUS PREKYBA“

•

Vidutinių ir didelių įmonių, nevykdančių eksporto, grupėje UAB „DZŪKIJOS ARNIKA“

Konkurso „Už pasiekimus 2014 m.“ laureatas
VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS,
direktorė RITA PEČIUKAITYTĖ.
2015 m. MERKURIJAUS STATULĖLĖS
Už išskirtinius pasiekimus 2015 m. konkurso ,,Geriausia įmonės vadovė“ nugalėtoja tapo UAB „TANDEMUS“
direktorė RAIDA BUDRIKIENĖ.
,,Geriausia įmonė (vykdanti eksportą)“ nugalėtoja vidutinių ir didelių įmonių grupėje tapo AB „LIETUVOS
GELEŽINKELIAI“.
Labai mažų ir mažų įmonių grupėje konkurse ,,Geriausia įmonė (vykdanti eksportą)“ nugalėtoja tapo įmonė
UAB „EKENEX“.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2015 m. konkurso ,,Geriausia įmonė (nevykdanti eksporto)“
vidutinių ir didelių įmonių grupėje nugalėtoja tapo UAB „ALYTAUS PREKYBA“.
Labai mažų ir mažų įmonių grupėje konkurse ,,Geriausia įmonė (nevykdanti eksporto)“ nugalėtoja tapo
UAB „VILDUJA“.
Už aukštus rodiklius Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2015 m. konkursų diplomais apdovanotos
dvi įmonės: UAB „EUROVERSMĖ“ ir UAB „TRANSEKSPEDICIJA“.
Konkurse tarp Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – mokymo institucijų ,,Už pasiekimus
2015 m.“ nugalėtoja tapo VILNIAUS GELEŽINKELIO TRANSPORTO IR VERSLO PASLAUGŲ MOKYKLA.
Konkurso ,,Už pasiekimus 2015 m.“ diplomais apdovanoti: VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO
CENTRAS ir VILNIAUS KOLEGIJA.
KITI APDOVANOJIMAI
Apdovanoti Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“:
•

AB „UKMERGĖS GELŽBETONIS“, gen. direktorius VACLOVAS PAKULIS

•

UAB „EKSPOZICIJŲ CENTRAS“, gen. direktorius ERIKAS PISKUNOVAS

•

UAB „DZŪKIJOS ARNIKA“, direktorius ALBERTAS KATILOVSKIS

•

VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS, direktorius JUOZAS BARANAUSKAS

•

VšĮ Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla, direktorė BIRUTĖ STASIŪNIENĖ
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Apdovanoti ,,Darbo žvaigždės medaliu“:
•

UAB „ELGA“ UKMERGĖS FILIALAS, gamybos baro viršininkas JONAS ŠALKAUSKAS

•

AB „VILNIAUS KAILIAI“, gamybos ir komercijos vadovė ŽIVILĖ KAZLAUSKAITĖ

•

AB „VILNIAUS KAILIAI“, gamybos cecho meistrė VIRGINIJA MALAŠINSKIENĖ

•

AB „GRĄŽTAI“, vyriausiasis technologas JONAS RUTKAUSKAS

•

UAB „RETAL LITHUANIA“, technologijų ir plėtros direktorius IVANAS MAČULSKI

•

UAB „REMONTO IR STATYBOS PROJEKTAS“, direktorė BIRUTĖ KUDŽMIENĖ

•

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, direktorius JONAS CESEVIČIUS

•

UAB „SDG“ Alytaus skyriaus direktorė LAIMUTĖ KAŽUKAUSKIENĖ

•

UAB „SDG“ Vilniaus skyriaus konsultacijų departamento vadovė AUŠRELĖ LAZARIENĖ

•

UAB „NOSTRA“, ūkio dalies vedėjas LAIMUTIS RADŽIULIS

•

UAB „NOSTRA“, vyr. sandėlininkas GINTAUTAS PAUGA

•

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, mokymo skyriaus vyriausioji specialistė
KRISTINA ŠMATAVIČIENĖ

•

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo administratorė JOLITA LINKEVIČIENĖ

Geriausios įmonės, vykdančios eksportą (labai mažų ir mažų įmonių grupėje), apdovanojimą 2017 m. pelnė UAB „SAKRET LT“,
kurios vadovui Aleksandrui Toropčinui apdovanojimą įteikė LR Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ir Rūmų prezidentas S. Leonavičius.

36

2016 m. MERKURIJAUS STATULĖLĖS
„Geriausia įmonės vadovė“ nugalėtoja UAB „COMFORT HEAT“ gen. direktorė VYDA MOZŪRIŪNIENĖ.
„Geriausia įmonė“
Labai mažų ir mažų įmonių, orientuotų į eksportą, grupėje: UAB „ODA LT“,
Vidutinių ir didelių įmonių, orientuotų į eksportą, grupėje: UAB „RETAL LITHUANIA“,
Labai mažų ir mažų įmonių, nevykdančių eksporto, grupėje: UAB „INDEMA“,
Vidutinių ir didelių įmonių, nevykdančių eksporto, grupėje: AB „CITADELE“ BANKAS.
„Už pasiekimus - 2016 metais“ tarp aukštųjų mokymo institucijų nugalėtoja tapo ALYTAUS KOLEGIJA.
„Už pasiekimus - 2016 metais“ tarp profesinių mokymo institucijų VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS.

Geriausia 2017 metų įmonės vadove paskelbta UAB „GELD BALTIC“ vadovė Laura Kaziukonienė

2017 MERKURIJAUS STATULĖLĖS
Geriausia 2017 metų įmonės vadove paskelbta UAB „GELD BALTIC“ vadovė LAURA KAZIUKONIENĖ.
Geriausios įmonės, vykdančios eksportą (labai mažų ir mažų įmonių grupėje), apdovanojimą pelnė
UAB „SAKRET LT“.
2017 metų geriausia įmone, vykdančia eksportą (vidutinių ir didelių įmonių grupėje), paskelbta
UAB „LIETPAK“.
Labai mažų ir mažų įmonių grupėje geriausia įmone (nevykdančia eksporto) pripažinta
UAB „MIRANDA DESIGN SOLUTIONS“.
Vidutinių ir didelių įmonių, nevykdančių eksporto, grupėje geriausia įmone paskelbta UAB „ARTVA“.
Rūmų apdovanojimas „Už pasiekimus 2017 metais“ aukštųjų mokyklų tarpe įteiktas VILNIAUS KOLEGIJAI.
Profesinių mokymo įstaigų tarpe apdovanojimas „Už pasiekimus 2017 metais“ atiteko VILNIAUS TURIZMO
IR PREKYBOS VERSLO MOKYKLAI.
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KITI APDOVANOJIMAI
Rūmų apdovanojimu Bronzos žvaigžde apdovanoti:
UAB „VERITAS ANA“ direktorius VIRGINIJUS ADUTAVIČIUS
Alytaus kolegijos direktorė DANUTĖ REMEIKIENĖ
Maroko Karalystės garbės konsulas LINAS ALDONIS
Rūmų apdovanojimu „Padėkos ženklu“:
Šalčininkų r. savivaldybės meras ZDZISLAV PALEVIČ
Vilniaus r. savivaldybės merė MARIJA REKST
Alytaus r. savivaldybės meras ALGIRDAS VRUBLIAUSKAS
Lietuvos standartizacijos departamento direktorius RIMANTAS SANAJEVAS
Asociacijos „Užupis Creative Cluster“ prezidentas MARIUS PAREŠČIUS
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Darbo žvaigždės medaliais apdovanoti:
•
•
•
•
•
•
•

UAB „ESIMA“ direktorius SIMONAS NETECKAS
AB „SDG“ Vilniaus skyriaus direktorė NATALIJA RUGAITIENĖ
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktorius VINCENTAS KLEMKA
UAB „Roris“ ir Ko darbuotojai DIANA SARAPINIENĖ, RENATA BITINIENĖ ir ASTA POŠKUVIENĖ
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
JERONIMAS MIKIPARAVIČIUS
AB Šiaulių banko Vilniaus regiono ir filialo verslo klientų direktorius KĘSTUTIS GRINIUS
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija apdovanojimus įteikė buvusiam asociacijos
prezidentui p. ŠARŪNUI KLIOKIUI, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentui
p. SIGITUI LEONAVIČIUI bei gen. direktoriui ALMANTUI DANILEVIČIUI

Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo LR Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, LR Seimo nariai,
savivaldybių vadovai, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai bei partneriai.
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2017-10-26 Vilniaus PPAR patalpų atidarymo šventės metu apdovanotas
Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“ Kijevo prekybos ir pramonės amatų rūmų prezidentą
NIKOLAJ ZASULSKIJ.
2017-04-12 įmonės šventės metu.
Apdovanota DARBO ŽVAIGŽDĖS medaliu:
VILMA JANKIENĖ, VšĮ „AP idėjos“ žurnalo „Aviacijos pasaulis“ leidėją ir vyr. redaktorė.
2017-03-23 Generalinės asamblėjos metu apdovanoti:
Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“ AB Šiaulių banko Vilniaus filialas, kreditavimo projektų vadovas
VIKTORAS BUDRAITIS.
Bronzos (III laipsnio) ,,Darbo žvaigžde“ UAB „Statybos montavimo darbai“, direktorius VALDAS PETRONIS.
,,Padėkos ženklu“:
•

UAB ,,Biuro pasaulis“, gen. direktorius ARTŪRAS TUMINAS

•

Advokatų profesinė bendrijos 3 law ,,Miškinis ir partneriai“, vadovaujantis partneris dr.
ALGIRDAS MIŠKINIS

•

UAB ,,Draugystės“ viešbučio direktorius ERNESTAS BUTRIMAS

•

VšĮ ,,Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“, direktorius MINDAUGAS ČERNIUS

•

UAB „ Europuzle“, direktorius ALDAS KIKUTIS

•

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras ,,Litexpo“, direktorius MINDAUGAS RUTKAUSKAS

•

Vilniaus PPAR viceprezidentas prof. RIMVYDAS JASINAVIČIUS

•

UAB „Regina“, direktorė REGINA KAUPIENĖ

•

UAB firma „Koslita“, gen. direktorius JUOZAS BELIAUSKAS

•

AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje, direktorius KLEMENSAS MITRULEVIČ

•

Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,JOLAND“, direktorius JONAS VYČAS
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DĖKOJAME
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
nuoširdžiai dėkoja ilgamečiams organizacijos rėmėjams,
be kurių indėlio organizacijos veikla nebūtų tokia sėkminga!
UAB „MOLLER AUTO“
UAB „LIETPAK“
UAB „DOCLOGIX“
UAB „ODA LT“
UAB „SDG“
UAB „COMFORT HEAT“
UAB „UKRAINIETIŠKI PATIEKALAI“
UAB „RUBINETA“
UAB „MIŠKOTVARKOS PROJEKTAI“ (SIUVIMO FIESTA)
UAB „PASPARA“ (ELOFT HOTEL)
VŠĮ „AP IDĖJOS“ (AVIACIJOS PASAULIS)
UAB „EUROPUZLE“ (STEP PUZZLE COMPANY)
AB „SPARTA“
UAB „VERSLO ŽINIOS“
UAB „BY&N“ (LED LIFE)
UAB „LITA BUSINESS“ (RENAISSANCE)
UAB „VERSLO TAKAS“
UAB „DINETA“
UAB „TRANSEKSPEDICIJA“
UAB „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“
UAB „HOKONSTRA“
UAB „KRABAS IR CO“
UAB „SPA BIRŠTONAS“
UAB „VISANA (CENTRO KUBAS)“
UAB „STRAIKAS“
UAB „GRANT THORNTON BALTIC“
UAB „VADASIGA“
UAB „MULTIDORA“
UAB „ISTORINĖ VIRTUVĖ“ (ERTLIO NAMAS)
UAB „NOD BALTIC“ (ESET)
UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI“
UAB „NEVELMĖ“ (APATITE)
JONAS KARČIAUSKAS
VŠĮ „PALUKNIO AERODROMAS“
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UŽRAŠAMS
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www.cci.lt

