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PREZIDENTO ŽODIS

Gerbiami Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai, partneriai, 
kolegos, 

2018 – uosius galėčiau apibūdinti kaip Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų atsinaujinimo, nuoseklaus augimo ir bendruomenės tvirtėjimo metais. 

Pernai įvykusioje rinkiminėje Generalinėje asamblėjoje gautas Jūsų 
pritarimas tęsti pradėtus darbus, išrinkta nauja Taryba, dauguma balsų 
patvirtintos Rūmų veiklos kryptys 2018 – 2021 metams. 

Siekiant efektyvumo, platesnio atstovavimo, geresnio narių poreikio 
suvokimo ir atliepimo, sukurtos Rūmų Tarybos komisijos: Verslo aplinkos ir 
sąlygų gerinimo, Verslumo skatinimo,  Projektinės veiklos, Švietimo ir studijų 
bei Tarptautinių ryšių darbo komisijos, kurioms vadovauja Jūsų išrinkti 
Tarybos nariai. 

Rūmų bendruomenės nuomonė teikta svarstant svarbius verslui klausimus 
dėl minimalios algos, regionų politikos, infrastruktūros kokybės ir jos 
gerinimo, kalbėjome ir diskutavome su LR Vyriausybės, Finansų, 
Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Aplinkos bei kitų ministerijų vadovais ir 
atstovais.  

Siekdami tampraus ryšio su užsienio partneriais, naujų galimybių 
bendruomenės nariams, tęsėme aktyvią tarptautinę veiklą, vykdėme misijas 
ir priėmėme svečius bei potencialius partnerius. 

Pasirašėme bendradarbiavimo sutartis ir memorandumus su Taivano verslo 
agentūra (TAITRA), Kinijos tarptautinės prekybos plėtros tarybos Tiandzino 
padaliniu (CCPIT-TIANJIN), Kinijos prekybos rūmų tekstilės ir aprangos 
departamentu, Baltijos šalių – Peru prekybos, pramonės rūmais. Forumo 
Kijeve metu pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys  su Ukrainos 
pramonininkų ir verslininkų sąjungos bei Kijevo prekybos ir pramonės rūmų, 



Poltavos ir Trostianetso miestų tarybų vadovais.

Rūmų viceprezidentės Lauros Kovaliovaitės iniciatyva praėjusiais metais 
įkurta Lietuvos – Rumunijos verslo taryba, toliau aktyviai veikė Lietuvos – 
Ukrainos verslo taryba, ne kartą svečiuose turėjome kolegas iš šios sparčiai 
besivystančios ir Lietuvos verslui vis įdomesnės šalies, organizavome 
misijas ir susitikimus. 

Rūmų administracija aktyviai tęsė projektinę veiklą, siekiama, kad projektų 
naudą pajustų kuo didesnis skaičius bendruomenės narių. 

Džiaugiuosi pradėtu Verslo paslaugų ir kompetencijų centro projektu, 
padėjusiu išgryninti Rūmų veiklas, sukurtais atskirais paslaugų planais, 
pritaikytais konkrečiai organizacijai. 

Įpareigoti įstatymų Rūmai aktyviai prisidėjo vykdant valstybės deleguotas 
funkcijas, profesionaliai dalyvavo vertinant studentų kompetencijas.  

Pirmą kartą praėjusiais metais Rūmų narių skaičius perkopė pusšešto šimto 
atžymą, o organizacijos veiklos pajamos viršijo milijoną eurų. 

Dėkoju visiems Rūmų nariams už Jūsų indėlį stiprinant mūsų visų verslo ir 
mokslo bendruomenę. 

Tikiu, kad šiemet kuriama Rūmų narių lojalumo programa, ekspertų 
duomenų bazė ir kitos naujos paslaugos padės nariams rasti savo vietą 
bendruomenėje, o pati bendruomenė dar labiau augs ir stiprės. 

Pagarbiai,

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Prezidentas
Sigitas Leonavičius  
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ TARYBA

Sigitas LEONAVIČIUS
Prezidentas
UAB „Traidenis“ valdybos pirmininkas

Laura KOVALIOVAITĖ
Viceprezidentė
MB „Kokybės klubas“ savininkė

Gintautas KVIETKAUSKAS
Viceprezidentas
UAB „Arginta group“ direktorius

Dr. Birutė MIŠKINIENĖ
Viceprezidentė
Vilniaus universiteto verslo mokyklos direktorė

Dr. Pranas KIZNIS
Viceprezidentas
UAB „Lietpak“ įkūrėjas,
pagrindinis akcininkas ir direktorius

Tautginas SANKAUSKAS
Viceprezidentas
UAB TEF “Vilteda” generalinis direktorius

Dr. Vyda MOZŪRIŪNIENĖ
Tarybos narė
UAB „Comfort Heat“ vadovė

Arūnas ŠARKA
Tarybos narys
Advokatų kontora „Šarka, Jankauskas, Krolienė“
seniūnas



Danutė REMEIKIENĖ
Tarybos narė
Alytaus kolegijos direktorė

Taurimas VALYS
Tarybos narys
MB „Orkos šuolis“

Aleksandras TOROPČINAS
Tarybos narys
UAB „Sakret LT“ vadovas

Gintaras CIGANAS
Tarybos narys
UADB „Aon Baltic“ regiono vadovas

Vilma EIDUKYNAITĖ
Tarybos narė
UAB „IT akademija“ direktorė

Virginijus ADUTAVIČIUS
Tarybos narys
UAB „Veritas Ana“ vadovas

Irena JOKŠIENĖ
Tarybos narė
UAB „Oda LT“ direktorė

Kęstutis ČERNECKAS
Tarybos narys
UAB „BY&N” komercijos direktorius



Egidijus LANGYS
Tarybos narys
Advokatų bendrijos AVOCAD partneris

Nerijus KERŠYS
Tarybos narys
UAB „Inkamus“ direktorius

Alij ALEKSANDROVIČ
Tarybos narys
UAB „Rubineta“ valdybos narys

Taip pat Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Taryboje dirbo

Viktoras BUDRAITIS
Viceprezidentas

Laisvūnas Bartkevičius
Tarybos narys

2018 m. Naujos Tarybos posėdžiai: 8

2018 m. Naujos Tarybos priimti sprendimai: 35
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ 2018 – 2021 METŲ 
VEIKLOS PRIORITETAI / KRYPTYS

PRIORITETAS 1: Labiau konsoliduoti visų Rūmų veiklą Lietuvos mastu

Tikslai: 

1. Skatinti tinklaveiką tarp narių „pažink narį“ (išskirtas prioritetas 
trumpuoju laikotarpiu);

2. Sutelktus narius vienyti bendroms iniciatyvoms.

Uždaviniai / priemonės: 

1. Komandos formavimo renginiai, glaudesnio bendradarbiavimo 
skatinimo iniciatyvos;

2. Bendros pozicijos formavimas teisėkūros ir politikos formavimo ir 
įgyvendinimo procesuose.

Nauda nariams:

1. Papildomos sinergijų galimybės, efektyvesnis bendradarbiavimas, 
narių papildomų pajamų augimas;

2. Veiksmingesnis interesų atstovavimas, operatyvumo didinimas, 
tvirto grįžtamojo ryšio iš verslo generavimas.

Uždaviniai / priemonės:

Kokybiškai veikti, teikti naudingas paslaugas, proaktyviai atstovauti narių 
interesams. 

Nauda nariams:

Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, didesnis prestižas.

PRIORITETAS 3: Politinės įtakos didinimas ir dalyvavimas teisėkūros 
procese

Tikslas:  

Tapti matoma ir girdima organizacija (išskirtas prioritetas trumpuoju 
laikotarpiu).

Uždaviniai / priemonės: 

1. Veiklų inicijavimas komitetuose aktualiais klausimais (inovacijos, 
švietimas / mokymai, mokesčiai, teisė ir pan. (išskirtas prioritetas 
trumpuoju laikotarpiu));

2. Aktyviau viešinti savo poziciją įvairiais nariams aktualiais 
klausimais.

Nauda nariams:

1. Veiksmingesnis interesų atstovavimas, operatyvumo didinimas, 
tvirto grįžtamojo ryšio iš verslo generavimas,  didesnis institucinis 
prestižas;

2. Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, didesnis prestižas.
PRIORITETAS 2: Imtis lyderystės konsoliduojant visas verslo organizacijas

Tikslas:  

Didinti naujų narių skaičių (išskirtas prioritetas trumpuoju laikotarpiu).



PRIORITETAS 4: Tarptautinės veiklos teikiamų galimybių geresnis 
panaudojimas

Tikslas:

Geriau išnaudoti tarptautinius ryšius komercijai.

Uždaviniai / priemonės: 

1. Inicijuoti ir įgyvendinti pilotinius projektus (išskirtas prioritetas 
trumpuoju laikotarpiu);

2. Rengti užsienio verslininkų prekybines misijas Lietuvoje; 

3. Organizuoti Lietuvos verslininkų misijas į užsienio šalis;

4. Plėsti bendradarbiavimą su užsienio šalių prekybos ir pramonės 
rūmais, inicijuojant bendradarbiavimo susitarimų pasirašymą;

5. Tęsti aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos ambasadomis užsienio 
šalyse ir užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje.

Nauda nariams:

Galimybių verslo ryšių plėtrai užsienyje augimas, tarptautinė komercija.



VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS

IR AMATŲ RŪMŲ 

NARIAI



Įstojo

Išstojo

Faktinis
narių
skaičius
metų gale

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ NARIAI: 

1. Įstojimai/išstojimai 

4. Narių pasiskirstymas pagal vid. darbuotojų skaičių (2019 03 31):

• Labai mažos (1-9 darb. ) – 274 (51,7%)

• Mažos (10-49 darb. ) – 116 (21,89%)

• Vidutinės (50-249 darb.) – 72 (13,58%)

• Didelės – (250 ir daugiau) – 18 (3,4%)

• Mokymo įstaigos – 50 (9,43%)

5. Narių pasiskirstymas pagal veiklos rūšį (2019 03 31):

• Paslaugos – 224 (42,26%)

• Gamyba – 100 (18,87%)

• Prekyba – 79 (14,91%)

• Švietimas – 50 (9,43%)

• Transportas – 25 (4,72%)

• Finansinės paslaugos – 11 (2,08%)

• Statybos – 20 (3,77%)

• Kita – 21 (3,96%)

2. Narių skaičiaus pasiskirstymas pagal filialus (2019 03 31):

• Vilnius – 429 (80,95%)

• Alytus – 51 (9,62%)

• Ukmergė – 50 (9,43%)

3. Narių skaičiaus pasiskirstymas pagal regionus (2019 03 31):

• Vilniaus – 397 (74,91%)

• Alytaus – 46 (8,68%)

• Ukmergės – 50 (9,43%)

• Kiti regionai – 37 (6,98%)

2018201720162015201420132012

1041108443424057

70583431524846

553519467417405415423



VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS

IR AMATŲ RŪMŲ 

AUGANČIOS PAJAMOS



VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ AUGANČIOS 
PAJAMOS:

2014 - 2017 metų biudžeto dinamika (tūkst. eur.) Rūmų narių mokesčio dinamika (tūkst. eur.)



VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS

IR AMATŲ RŪMŲ 

VEIKLA



Atstovavimas

Esame nuolat augančios ir stiprėjančios verslo bei mokslo 
bendruomenės balsas. Šiandien mumis tiki ir pasitiki 
daugiau nei 500 verslo įmonių, universitetų, kolegijų bei 
profesinio mokymo įstaigų. Aktyviai dalyvaudami 
teisėkūros procese ir priimdami verslui bei mokslui svarbius 
sprendimus, dirbame Jūsų labui, geriname verslo ir mokslo 
aplinką, kuriame ir stipriname verslo bei mokymo įstaigų 
gerą vardą tarp visuomenės narių.

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ VEIKLA

Verslo plėtra

Narystė Rūmuose – tai naujos perspektyvos ir galimybės: 
esame vertės kūrimo grandinė verslui, kuris nori augti ir 
plėstis. Mūsų paslaugos skirtos Jūsų konkurencingumui ir 
išskirtinumui stiprinti, Jūsų žinomumui ir pripažinimui tiek 
Lietuvoje, tiek užsienio rinkose didinti.

Tinklaveika

Nuolat stipriname ryšius su esamais nariais ir plečiame  
bendradarbiavimą su naujais. Partnerystė su verslo, 
mokslo, valdžios, visuomeninėmis organizacijomis yra 
mūsų prioritetas. Būdami tarptautinių organizacijų nariai, 
šiandien galime pasiūlyti Jums prieigą:  prie verslo 
pasiūlymų iš beveik 70 valstybių; tiesioginius kontaktus su 
kitų šalių Prekybos, pramonės ir amatų rūmais; tarptautinių 
rinkų analizę bei kitą aktualią verslui informaciją.

Rinkodara

Didinkite savo žinomumą, plėskite bendradarbiavimą ir 
gerinkite įmonių rezultatus, naudodamiesi Rūmų teikiama 
rinkodaros platforma. Gausią ir solidžią mūsų verslo 
bendruomenę kas savaitę pasiekia e. naujienlaiškis, nuolat 
atnaujinama svetainė bei socialinių tinklų paskyros. 
Šiandien esame socialinių tinklų lyderiai tarp skirtingų 
sektorių įmones vienijančių organizacijų. Kasmet 
organizuojame tradicinius konkursus „Geriausia įmonė“ / 
„Geriausia vadovė“ bei kasmet teikiame apdovanojimus 
mokymo įstaigų atstovams, kurie sulaukia didžiulio 
dėmesio viešojoje erdvėje. Kiekvienas Rūmų renginys – 
papi ldoma skla ida t iks l inė je  vers lo  bei  mokslo 
bendruomenėje.

Mokymų centras

Mūsų mokymai ir seminarai remiasi verslo ateities 
poreikiais, o verslo plėtra ir augimas neįmanomi be žinių, 
inovacijų, naujienų. Suteikiame kompetencijų ir žinių, 
padedančių verslui augti ir plėstis. Pasitelkdami tiek vietos, 
tiek užsienio ekspertus, teorines žinias deriname su 
praktiniais mokymais bei individualiomis konsultacijomis.



Atstovavimas

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami savo narių 
interesams, savarankiškai bendradarbiauja su socialiniais partneriais: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybe

Seimu 

LR ministerijomis 

Valstybės institucijomis

Savivaldybių administracijomis

 

Mūsų atstovai verslo interesams atstovauja trišalėse tarybose, įvairiose 
valstybinėse komisijose, komitetuose. Siekdami greitų ir teigiamų pokyčių 
regionų verslo įmonėms, esame delegavę atstovus ir aktyviai dirbame 
regioninėse plėtros tarybose.  

Per pastaruosius kelerius metus aukščiausiems šalies pareigūnams, 
institucijoms, bendradarbiaudami su Rūmų asociacija, pateikėme apie 250 
įvairių pasiūlymų, teisės aktų ekspertinių vertinimų, teisės aktų projektų, 
gerinančių verslo aplinką. 

Rūmuose veikiančios profesionalų ir ekspertų komisijos randa sprendimus 
tiek jaunam verslui, tiek verslo milžinams, tiek ir mokslo bendruomenei. 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiančios komisijos 
(sukurtos 2018 m.):

Verslo aplinkos ir sąlygų gerinimo darbo komisija

Komisijos pirmininkė:

Vyda Mozūriūnienė

Nariai:

Aleksandras Toropčinas

Pranas Kiznis

Egidijus Langys

Gintaras Ciganas

Verslumo skatinimo darbo komisija

Komisijos pirmininkas:

Kęstutis Černeckas

Nariai:

Nerijus Keršys

Aleksandras Toropčinas

Taurimas Valys

Projektinės veiklos darbo komisija

Komisijos pirmininkas:

Taurimas Valys

Nariai:

Laura Kovaliovaitė



Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiančių 
komisijų pasitarimai, atstovavimas pasitarimuose Seime, 
Vyriausybėje, ministerijose – 15 renginių

Nerijus Keršys

Vilma Eidukynaitė

Irena Jokšienė

Švietimo ir studijų darbo komisija

Komisijos pirmininkė:

Birutė Miškinienė

Nariai:

Gintautas Kvietkauskas

Vilma Eidukynaitė

Danutė Remeikienė

Egidijus Langys

Vilma Gudeikaitė

Tarptautinių ryšių darbo komisija

Komisijos pirmininkė:

Laura Kovaliovaitė

Nariai:

Tautginas Sankauskas

Arūnas Šarka

Kęstutis Černeckas

Virginijus Adutavičius

Alij Aleksandrovič 

Rūmai ir jų nariai turi atstovus: 

Alytaus regiono savivaldybių plėtros ir investicijų taryboje

Ukmergės savivaldybės SVV rėmimo fonde

Alytaus miesto trišalėje taryboje

Alytaus rajono trišalėje taryboje

Ukmergės rajono vietos veiklos grupėje

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos Vietos veiklos valdyboje ir grupėje
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ VEIKLOS 
PRIORITETAS – NAUDA NARIAMS

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.)



2018 metais pradėtas Verslo paslaugų ir kompetencijų centro projektas, 
sukurti atskiri paslaugų planai, pritaikyti konkrečiai organizacijai:

STARTO PLANAS
(planas galioja pirmuosius
 įmonės gyvavimo metus)

SVV PLANAS
(planas smulkioms ir
vidutinėms įmonėms)

TVARUMO PLANAS
(didelė įmonė)

AUGIMO PLANAS
(planas mikroįmonėms)

Verslo plėtra

12 verslo renginių Alytuje ir Ukmergėje – apie 340 dalyvių

14 Verslo klubo ir kitų renginių nariams – beveik 500 dalyvių

9 Rūmų nario dienos – 275 dalyviai

Rūmų ir jų narių veikla žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose 
peržiūrėta 1,5 mln. kartų

Verslo paslaugos Rūmų nariams iš esamų narių – 9 renginiai / 83 
dalyviai



Projektų nauda

1. Jungtinis eksportas

Priemonė: Naujos galimybės LT

Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-08-01 iki 2020-07-31

VPPAR statusas: projekto vykdytojas

Projekto biudžetas: 397 029,87 Eur

Skiriamas finansavimas: 299 913,48 Eur

Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) –  98 966,58 Eur 

Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 200 946,90 Eur

Projekto tikslas: Skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti 
naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas.

Verslo misijose 2018 m. dalyvavo 8 Lietuvos įmonės (iš jų 7 yra Rūmų 
narės).

Projekte numatytos ir įgyvendintos veiklos 2018 m.: 

• Verslo misija į Švediją (2018-11-12/16)

• Verslo misija į Jungtinę Karalystę (2018-12-03/07)

Projekto veiklose 2018 m. dalyvavę Rūmų nariai: UAB Geld Baltic, UAB Log 
Villa, UAB Oda LT, UAB Prieskonių ambasada, UAB Straikas, UAB 
Apiproduktai, MB Ri consulting.

Siekdami suteikti kuo didesnės pridėtinės vertės Rūmų nariams, Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2018 metais vykdė aktyvias vietines ir 
tarptautines projektines veiklas. 

VERSLO PLĖTRAI PADEDA RŪMŲ ADMINISTRUOJAMI PROJEKTAI

Iš viso Rūmai per 2018 metus vykdė 6 nacionalinius ir 3 tarptautinius projektus 

Vykdyti projektai:

1. Jungtinis eksportas

2. Jungtinis KKI eksportas

3. Gamybos procesų efektyvinimo kompetencijos

4. Gamybos technologijų gilinimo kompetencijos

5. Mados ir dizaino klasterio eksporto plėtra

6. Gruzijos darbdavių asociacijos kompetencijų stiprinimas 
tarptautinės prekybos srityje 

7. Let's Communicate!

8. Job Developer: from job creation to competence developement

9. INBETS BSR

• Bendras skiriamas finansavimas – 1,7 mln € 

• Bendras nacionalinių projektų skiriamas finansavimas – 1,5 mln €

• Bendras tarptautinių projektų skiriamas finansavimas – 0,28 mln €

Projektų veiklose 2018 m. dalyvavo 89 Rūmų nariai.

• Bendras projektų biudžetas – 2,6 mln € 

• Bendras nacionalinių projektų biudžetas – 2,2 mln €

• Bendras tarptautinių projektų biudžetas – 0,38 mln €



2. Jungtinis KKI eksportas

Priemonė: Naujos galimybės LT

Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-08-01 iki 2020-07-31

VPPAR statusas: projekto vykdytojas

Projekto biudžetas: 265 112,21 Eur

Skiriamas finansavimas: 199 999,59 Eur

Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 64 894,69 Eur

Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 135 104,90 Eur 

Projekto tikslas: skatinti labai mažas, mažas ir vidutines KKI sektoriaus 
įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas.

Parodose ir misijose 2018 m. dalyvavo 5 Lietuvos įmonės (iš jų 3 yra Rūmų 
narės).

Projekte numatytos ir įgyvendintos veiklos 2018 m.: 

• Dalyvavimas tarptautinėje parodoje „American Film Market“, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose

Projekto veiklose 2018 m. dalyvavę Rūmų nariai: UAB Baltijos filmų 
paslaugos, UAB Kino studija, UAB Okta.

3. Gamybos procesų efektyvinimo kompetencijos

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 877 dalyviai iš 41 apdirbamosios gamybos sektoriaus
įmonės (iš jų - 13 yra Rūmų narės).

2018 m. mokymuose dalyvavo šie Rūmų nariai: UAB Comfort heat, AB 
mašinų gamykla Astra, UAB Oda LT, UAB Korpo autocentras, UAB Biržų 
žemtiekimas.



4. Gamybos technologijų gilinimo kompetencijos

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.

Projekte dalyvauja 877 dalyviai iš 32 apdirbamosios gamybos sektoriaus
įmonių (iš jų - 15 yra Rūmų narės).

2018 m. mokymuose dalyvavo šie Rūmų nariai: UAB Comfort heat, UAB
G i l ė s  i n ž i n e r i j a ,  A B  m a š i n ų  g a m y k l a  A s t r a ,  U A B  K o r p o
autocentras, UAB Biržų žemtiekimas, AB Vilniaus kailiai, UAB Kvarkas, UAB 
DecoFlux.

5. Mados ir dizaino klasterio eksporto plėtra

Priemonė: Verslo klasteris LT

Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-11-30 iki 2018-11-30

VPPAR statusas: projekto vykdytojas

Projekto biudžetas: 493490 Eur

Skirtas finansavimas: 307 577,75 Eur

Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 121664 Eur 
(intensyvumas 100 proc.)

Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 185913 Eur (intensyvumas 50 
proc.)

Projekto tikslas: padidinti klasterio įmonių konkurencingumą, skatinant 
naujų eksporto rinkų paiešką.

Projekte dalyvauja 10 įmonių (iš jų 6 yra Rūmų narės).

Projekto įgyvendinimo metu įvykdytos veiklos:

• Klasterio eksporto strategijos kūrimas

• Rinkodaros paketo priemonių kūrimas

• Rinkų paieška ir įsiskverbimo galimybių į naujas rinkas tyrimas

• Dalyvavimas verslo misijose projekte numatytose šalyse

Dalyvauja Rūmų nariai: UAB Audėjas, UAB Miranda design solutions, VšĮ 
Audimo manufaktūra, UAB Tantas, UAB Localus, UAB Kvarkas.



6. Gruzijos darbdavių asociacijos kompetencijų stiprinimas tarptautinės 
prekybos srityje

Programa: Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Veiklų įgyvendinimo trukmė: 2018-03-01 – 2018-10-01

VPPAR statusas: projekto vykdytojas

Projekto biudžetas: 18 055,00 Eur

Skirtas finansavimas: 14 655,00 Eur

Projekto tikslas: įgalinti Gruzijos verslo paramos organizaciją veikti kaip 
vietiniam ES eksporto ekspertui.

Projekto veiklos:

• Eksporto gido į ES ir Lietuvą parengimas

• Mokymai Gruzijos darbdavių asociacijos darbuotojams Tbilisyje

• Mokymai MVĮ Gruzijoje (Tbilisyje ir regione)

• Bendradarbiavimo sutarties tarp VPPAR ir Gruzijos darbdavių 
asociacijos pasirašymas

7. Let's Communicate the EUSBSR for the benefit of the Region 

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: aprūpinti suinteresuotus subjektus komunikacijos 
priemonėmis ir skatinti jų komunikacijos  veikas, 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 2018 metais:

• Dalyvavimas tarptautiniuose EUSBR renginiuose

• Renginio apie Baltijos jūros strategiją organizavimas (2018-03-09)

• Gerosios praktikos įgyvendinant Baltijos jūros strategiją surinkimas 
Lietuvoje ir perdavimas sklaidai



8. Job Developer: from job creation to competence developement 

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 jaunimo tarpe 
mažinimui Europoje, priderinant tęstinį ugdymą ir profesinį orientavimą 
atkirose šalyse prie darbo rinkos sąlygų ir poreikių.

Nauda Rūmų nariams/Rūmams: 

• Plečiama Rūmų kompetencija įgyvendinant verslumo skatinimo 
programas

• Rūmai įgyja 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 stiprina partnerystę su 
kitais projekto partneriais:

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

• Minipreneure GmbH 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)



9.Innovative Business Transfer Models for SME's in the BSR 

Programa: Interreg Baltic Sea Region

Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-10-01 iki 2020-09-30

Projekto vykdytojas: Baltic Sea Academy

VPPAR statusas: projekto partneris

Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 135 250,00 Eur (intensyvumas 85 
proc.)

Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 114 962,50 Eur

Projekto tikslas: ištirti, toliau išvystyti ir suformuoti inovatyvius ir tinkamus 
perkelti modelius bei priemones MVĮ verslo perdavimui, taip pat padaryti juos 
plačiai prieinamus ir įgyvendinti įmonėse.

Nauda Rūmų nariams/Rūmams:

• Projekto metu bus kuriamos metodikos kaip padėti verslininkams 
„perkelti" savo verslą, t. y. užtikrinti verslo veiklos tęstinumą

• Sukurtos metodikos bus testuojamos ir perduotos kiekvienam iš 
partnerių tolimesniam naudojimui

10. Enterprise Europe Network

Programa: COSME

Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31

Projekto vykdytojas: VšĮ Lietuvos inovacijų centras (koordinatorius Lietuvoje)

VPPAR statusas: projekto partneris

Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 174313,19 Eur (intensyvumas 60 
proc.)

Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 104587,91 Eur

Projekto tikslas: didinti įmonių konkurencingumą, padėti atverti užsienio 
rinkas ir rasti verslo, technologijų ir MTEPI partnerių tarptautiniam 
bendradarbiavimui.

Nauda Rūmų nariams/Rūmams:

Dalyvavimas projekte plečia VPPAR kontaktų ratą ir stiprina partnerystę su 
kitais projekto partneriais bei suinteresuotomis šalimis. Enterprise Europe 
Network yra didžiausias Europoje, vieno langelio principu veikiantis, verslo 
paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų daugiau nei 60 šalių.

Rūmų nariai gali nemokamai dalyvauti Enterprise Europe Network partnerių 
organizuojamuose vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, gauti 
informaciją ir konsultacijas apie užsienio rinkas, Europos Sąjungos 
iniciatyvas, teisės aktus, programas ir finansavimo priemones, naudotis 
verslo partnerių paieškos duomenų baze, pranešti Europos Komisijai apie 
verslui kylančias problemas dėl dabar galiojančių ES teisės aktų bei išsakyti 
savo poziciją dėl naujai priimamų ir keičiamų ES teisės aktų poveikio Rūmų 
narių verslui.

70 Lietuvos įmonių suteiktos individualios verslo konsultacijos eksporto 



plėtros, ES finansavimo ir tarptautinių programų klausimais.

Paskelbti Lietuvos įmonių pasiūlymai dėl tarptautinio bendradarbiavimo 
EEN duomenų bazėje – 27/266 įmonių kontaktai perduoti užsienio 
partneriams.



Kryptis – eksportas

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.

Pastaraisiais metais aktyviai organizavome išvažiuojamąsias misijas tiek 
vakarų, tiek ir rytų kryptimis. Išvažiuojamosios misijos – pasiteisinusi 
priemonė, padedanti užmegzti naudingus tarptautinius kontaktus ir sudaryti 
eksporto ar importo kontraktus. Beje, įmonėms dalį misijų išlaidų padėjome 
dengti tarptautinių projektų lėšomis.

Rūmų narių susitikimo su Lietuvos ambasadų diplomatais kartu su LR 
Užsienio reikalų ministerija

Rūmų narių susitikimų ir Rūmų paslaugų pristatymas užsienio 
ambasadų Lietuvoje diplomatams

Dalyvavimas verslo misijose, verslo forumuose, konferencijose, 
tarptautinėse parodose bei jų organizavimas (Lietuvoje ir užsienyje)

Seminarai įvairiomis ES ir kitų rinkų temomis

Verslo pusryčiai

Verslo kontaktų renginiai

Susitikimai su kitų užsienio organizacijų atstovais

TARPTAUTINĖ VEIKLA

Įkurta Rumunijos verslo taryba. Jos pirmininke išrinkta Rūmų viceprezidentė 

Laura Kovaliovaitė.



2018 metų kryptys: 

• Verslo misija į Ukrainą (Kremenčuko ir Luhansko sritys)

• Verslo misija į Charkivą, Ukraina

• Verslo misija į Malmę, Švedija

• Verslo misija į Londoną, JK

• Lietuvos – Ukrainos ekonomikos forumas Kijeve, Ukrainoje 

• Verslo kontaktų mugė mados sektoriui Amsterdame, tarptautinės 
parodos Modefabriek metu

• Verslo misija maisto produktų ir vynų importuotojams bei 
platintojams į Logronjas (Ispanija) 

• B2B susitikimai tarp Latvijos ir Lietuvos įmonių Rygoje

• Verslo kontaktų renginys VIKING DAYS 2018 Turku, Suomija 

• Verslo kontaktų renginys Subcontracting ITM Meetings 2018 
Poznanėje, Lenkijoje 

• Verslo kontaktų renginys Torino Fashion Match (Italija) mados ir 
tekstilės įmonėms 

• Verslo kontaktų renginys "Nordic Organic & Natural Matchmaking" 
Malmė 



Lietuvoje vykę tarptautiniai renginiai: 

• Suomijos įmonių verslo misija 

• Kartu su Baltarusijos ambasada - Verslo pusryčiai „Verslo galimybės 
Baltarusijoje“

• Seminaras verslui apie Japoniją

• Bendradarbiaujant su Lietuvos – JAV prekybos rūmais – seminaras 
„Raktas į sėkmingą verslo plėtrą JAV“

• Seminaras „Verslo galimybės Luhansko (Ukraina) regione“

• Eksperto iš Japonijos seminaras verslui apie nuolatinio organizacijų 
tobulinimo metodą – KAIZEN

• Praktinės dirbtuvės „Tarptautinė WORTH partnerystės programa 
kūrybiškiems verslams: susitikimas su programos ekspertais“

• Seminaras „Verslo sėkmės formulė Ukrainoje“

• Lietuvos įmonių  susitikimas JAV mokesčių eksperte Stacey 
Mirinavičiene 

• Organizuotas specializuotas dalykinis vizitas Baltarusijos delegacijai

• Taivano įmonių verslo misija Lietuvoje 

• Vengrijos įmonių verslo misija Lietuvoje

• Kinijos (Tiandzino regiono) verslo misija Lietuvoje 

• Japonijos Gifu prefektūros verslo misija Lietuvoje

• Kinijos tekstilės sektoriaus verslo delegacijos vizitas 

• Peru verslo misija Lietuvoje 



Pasirašyta MOU su Kinijos tarptautinės prekybos plėtros tarybos 
Tiandzino padaliniu (CCPIT-TIANJIN)

Pasirašyta MOU su Taivano verslo agentūra (TAITRA)

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kinijos prekybos rūmų 
tekstilės ir aprangos departamentu

Pasirašyta MOU su Baltijos šalių Peru perkybos, pramonės rūmais

Forumo Kijeve metu pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys  su 
Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos bei Kijevo prekybos ir 
pramonės rūmų, Poltavos ir Trostianetso miestų tarybų vadovais.

Tarptautinės sutartys: Bendradarbiavimas su diplomatinių tarnybų ir kitų tarptautinių 
organizacijų atstovais, komercijos atašė:

45 9 susitikimai –  bendradarbiavimo iniciatyvos 



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. 

2018 metais Rūmai suorganizavo 58 seminarus 

 

• 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

Rūmų filialai Ukmergėje ir Alytuje nuolat organizuoja šiuos mokymus ir kursus: 



ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ

VERTINIMAS – PAGALBA VALSTYBEI



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 nariai yra visos profesinio mokymo institucijos, 
darbo rinkos mokymo centrai, daugelis kolegijų bei universitetų, veikiančių 
Vilniaus ir Alytaus apskrityse. 

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 atsižvelgus į darbo rinkos, verslo poreikius. 

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;

• sudaryti ir nuolat atnaujinti asmens įgytų kompetencijų vertintojų 
duomenų bazę;

• suvesti į mokinių registrą įvertinimo duomenis;

• organizuoti mokymo programų įvertinimą.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai 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



VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ PAGALBA 
VALSTYBEI – DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Prekybos, pramonės ir amatų rūmams valstybė yra delegavusi prekių 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 prekių 
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.

Pre – kės kilmės sertifikatų išdavimas 2014 2018 m.

Force Majeure pažymų išdavimas – 16 procedūrų

Dokumentų, naudojamų užsienio prekyboje, autentiškumo tvirtinimas 
– 1374.



VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS

IR AMATŲ RŪMAI – PRESTIŽINIAI



VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI – PRESTIŽINIAI Tarp profesinių mokymo įstaigų apdovanojimas „Už pasiekimus 2018 
metais“ atiteko Alytaus profesinio rengimo centrui. 

Rūmų bendruomenės padėkos ženklai „už bendradarbiavimą, Rūmų vardo 
garsinimą ir aktyvų dalyvavimą jų veikloje“ įteikti:

• LR ambasadoriui Ukrainoje Mariui Janukoniui, 

• LR Užsienio reikalų ministerijos Ambasadorius ekonominio 
saugumo klausimais Gvidui Kerušauskui,

• Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui bei Užimtumo tarnybos 
direktorei Ligitai Valalytei.

Darbo žvaigždės medaliai „Už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei“ įteikti:

• UAB „Transekspedicija“ vyriausiajam inžinieriui Valentinui Gražiui, 

• UAB „SDG“ Vilniaus skyriaus konsultacijų departamento ekspertei 
Janinai Visakavičienei, 

• UAB „SDG“ Alytaus sk. pardavimų direktorei Egidijai Tautkevičienei, 

• AB mašinų gamyklos „Astra“ vykdančiajai direktorei Onai Tutlienei, 

• UAB „Ukmergės versmė“ techniniam direktoriui Arniui Olšauskui, 

• UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus pavaduotojui Stanislavui 
Gilvydžiui,

• UAB „Ukmergės melioracija“ ekskavatorininkui Jonui Aukštuoliui.

Rūmų verslo ir mokslo bendruomenės kasmetiniame renginyje praėjusiais 
metais apdovanotos geriausios įmonės, jų vadovai bei mokymo įstaigos. 
Konkurse, kurį Rūmai organizuoja daugiau nei dvidešimtmetį, dalyvauja 
Rūmų nariai, o geriausieji atrenkami analizuojant įmonių rodiklius, vadovų 
visuomeninę veiklą, įstaigų pasiekimus.  

Geriausia 2018 metų Rūmų įmonės vadove paskelbta UAB „Integre“ 
direktorė Žana Kel. 

2018 metų geriausia įmone, vykdančia eksportą, paskelbta UAB „Traidenis“.

Geriausios įmonės, vykdančios eksportą labai mažų ir mažų įmonių grupėje, 
apdovanojimą pelnė  UAB „Log Villa“. 

Vidutinių ir didelių įmonių, nevykdančių eksporto, grupėje geriausia įmone 
paskelbta Ukmergės r. vartotojų kooperatyvas. 

Labai mažų ir mažų įmonių grupėje geriausia įmone (nevykdančia eksporto) 
pripažinta UAB „Burita“.

2018 m. generalinės asamblėjos metu buvo įteiktas Mažasis „Eksporto 
prizas 2017“ UAB „Sakret LT“.

Atskira grupė apdovanojimų, kuriuos kasmet teikia Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai, skirta mokymo įstaigų atstovams. Šiemet  
garbingas Rūmų apdovanojimas „Už pasiekimus 2018 metais“ aukštųjų 
mokyklų kategorijoje įteiktas Vilniaus Universiteto Verslo mokyklai. 



Rėmėjai

2018 metais Rūmų erdvėms buvo suteikti verslo ir mokslo bendruomenės 
veiklos mecenato UAB „Lietpak“ bei generalinio rėmėjo „Credital verslui“ 
vardai. 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai dėkoja rėmėjams: 

Rūmų mecenatui 

Generaliniam rėmėjui

Restoranas „LeBonJour“ 

UAB „Polivektris“

UAB „Medilita“ 

Kaimo turizmo kompleksui „Riterio krantas“ 

UADB „AON Baltic“ 

UAB „Oda LT“ 

UAB „Ferogama“

Advokatų kontorai Šarka, Jankauskienė, Krolienė, 

UAB „JAS“ 

UAB „Inkamus“

Ukmergės r. vartotojų kooperatyvui 

UAB „Tandemus“

UAB „Litbed bedding company“ 

UAB „GSP Investment“ 

UAB „Imperiva“ 

UAB „Best Western“ 

UAB „DSP Plius“ 

MB „Ycho studija“

„Ms Alpaka“ bei „DocLogix“

Rėmėjams:

UAB „SDG“

UAB „Aloritus“

UAB „HoKonstra“ 

UAB „NOD Baltic“

UAB „Transekspedicija“ 

UAB „Straikas“ 
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