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

Rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius.

Turėję būti ramūs ekonomikos, socialinės gerovės indeksų kilimo metai, 2020-ieji pasauliui atnešė, ekspertų vertinimu, didžiausius iššūkius nuo II pasaulinio karo. Sujaukusi
įmonių, organizacijų, valstybių planus, COVID-19 pandemija tuo pačiu metu verslui, Lietuvai suteikė išskirtinių galimybių. Sėkmingai susidoroję su iššūkiais sveikatos srityje,
sparčiais žingsniais grįžtame prie įprasto gyvenimo anksčiau nei kiti pasaulio regionai. Dabar tik veikdami išvien bei
rasdami konsensusą su socialiniais partneriais: darbuotojų
atstovais, profsąjungomis, Vyriausybe, tardamiesi su mokslo žmonėmis, ekspertais, remdamiesi Europos Sąjungos ir
Lietuvos ekonomikos skatinimo fondų resursais galime padaryti proveržį šalies ekonomikoje.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų deleguoti atstovai Vyriausybės, ministerijų darbo grupėse nuo kovo mėnesio
atstovavo Rūmų narių interesams, siekdami kuo lengvesnio
ekonomikos kritimo ir didesnės pagalbos Lietuvos verslui.
Šiandien esame delegavę atstovus ir Lietuvos ekonomikos
DNR plano įgyvendinimo komandose, dirbame išvien su
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.
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PREZIDENTO ŽODIS
Rūmai girdi verslo, mokymo įstaigų prašymus ir juos aiškiai išdėsto sprendimų priėmėjams. Lietuvos Respublikos
Vyriausybei paskelbus šalyje karantiną, atstovaujant Rūmų
narių interesams dėl COVID-19 poveikio, LR Vyriausybei, Seimui, ministerijoms ir kitoms institucijoms pateikta apie 50
pozicijų / kreipimųsi / pasiūlymų, gauti 22 įvairių minėtų institucijų atsakymai / pavedimai į mūsų užklausas.
Esame seniausios bei išskirtinės Lietuvoje verslo ir mokslo bendruomenės nariai. Birželį priimtas Lobistinės veiklos
įstatymas aiškiai pažymėjo, kad Rūmų veikla, tenkinanti
viešąjį interesą, nelaikoma lobistine. Rūmams svarbi viso
Lietuvos verslo sėkmė, auganti švietimo kokybė, socialinių
problemų sprendimai, todėl turime derinti visų mūsų – didelių ir mažų verslo įmonių, vadovų, verslininkų, mokslo ir
švietimo įstaigų – interesus.
Diplomatinė pagalba padedant atskraidinti į Lietuvą 5
mln. apsauginių kaukių, įdiegta Elektroninių sertifikatų
sistema, įrengta tiesioginių transliacijų studija (nuotoliniai
mokymai, susitikimai ir renginiai, t. p. tarptautiniai), įsteigtas Eksporto klubas, laimėti trys projektai Vilniaus, Alytaus ir Marijampolės apskrityse padėti, steigiant įmones,
spręsti socialines problemas, per tūkstantį Rūmų ekspertų
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ir narių konsultacijų dėl force majeure pažymų, verslo situacijos, darbo organizavimo ir kt. klausimais, nuolatinis
informavimas apie besikeičiančias ekonominės pagalbos
priemones – tik dalis veiklų, kurias ekstremalios situacijos
metu (be atstovavimo verslui valstybiniu lygiu) įgyvendinome veikdami išvien.
Praėjusiais metais sėkmingi vadovų klubai ir kontaktų sesijos jau grįžta į įprastą bendruomenės veiklos ritmą, nors jau
įpratome eksporto rinkų naujienas sužinoti, kontaktus atrasti
ne išvykę pas užsienio partnerius, o kompiuterio ekrane vaizdo
konferencijos metu. Tačiau 2019 metų tarptautinės rūmų veiklos vis dar sulaukia atgarsio iki šiol – birželio pabaigoje Ukrainos teisingumo ministerija oficialiai įregistravo „Kijevo klubą“,
jungiantį 20 Prekybos, pramonės ir amatų rūmų iš Europos
bei kitų pasaulio valstybių. Klubo juridiniai steigėjai – Vilniaus,
Kijevo ir Krokuvos prekybos rūmai. Tarptautiškumas – dar viena išskirtinė mūsų bendruomenės savybė, praėjusiais metais
iliustruota bendradarbiavimu bei vykdytais projektais su „Hansa parlamentu“, tarptautiniu atstovavimu „Eurochambres“ formatu, susitikimais, misijomis bei B2B renginiais su partneriais
iš Ukrainos, JAV, Kinijos, Moldovos, Japonijos bei kitų šalių,
diskusijomis dėl narystės ICC organizacijoje.

PREZIDENTO ŽODIS
Efektyvi Rūmų veikla, vykdant deleguotas valstybės funkcijas, kompetencijų vertinimas, verslo mokymai, pagalba verslui gaisro metu, efektyviai įgyvendinti projektai 2019 metais,
diskusijos bei sprendimų paieška su politikais, ministrais,
aktyvus Tarybos narių darbas bei pagalba leidžia praėjusius
metus vadinti sėkmingais.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklų rezultatai atgulė ir į įmonių balansus, ir dalyvių prisiminimus, ir šią
ataskaitą, kurioje taip pat apžvelgti svarbiausi Rūmų darbai
karantino metu.
Žengiame į pasikeitusį ir gerėjantį ekonominį gyvenimą
po staigaus nuosmukio. Krizės metu Rūmų bendruomenės
nariai veikė iniciatyviai, padėdami vieni kitiems, negailėdami
patarimų, konsultacijų ir resursų. Pasikartoję krizių pamokas
ir elgdamiesi garbingai išlikome dar stipresni.
Ačiū Jums už tai!

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

Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų Taryba
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RŪMŲ TARYBA

Sigitas LEONAVIČIUS
Prezidentas
UAB „Traidenis“ valdybos
pirmininkas

Gintautas KVIETKAUSKAS
Viceprezidentas
UAB „Arginta group“
direktorius

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

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

Laura KOVALIOVAITĖ
Viceprezidentė
MB „Kokybės klubas“
savininkė

Dr. Birutė MIŠKINIENĖ
Viceprezidentė
Vilniaus universiteto verslo
mokyklos direktorė

Tautginas SANKAUSKAS
Viceprezidentas
UAB TEF „Vilteda“
gen. direktorius

Arūnas ŠARKA
Tarybos narys
Advokatų kontoros
„Šarka, Jankauskas,
Krolienė“ seniūnas
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RŪMŲ TARYBA

Taurimas VALYS
Tarybos narys
MB „Orkos šuolis“
vadovas

Gintaras CIGANAS
Tarybos narys
UADB „Aon Baltic“
regiono vadovas

Virginijus ADUTAVIČIUS
Tarybos narys
UAB „Veritas Ana“
vadovas

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

Aleksandras TOROPČINAS
Tarybos narys
UAB „Sakret LT“
vadovas

Vilma EIDUKYNAITĖ
Tarybos narė
UAB „IT akademija“
direktorė

Irena JOKŠIENĖ
Tarybos narė
UAB „Oda LT“
direktorė

Egidijus LANGYS
Tarybos narys
Advokatų bendrijos
AVOCAD partneris
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RŪMŲ TARYBA
VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ
RŪMŲ TARYBOS GARBĖS VICEPREZIDENTAI

Nerijus KERŠYS
Tarybos narys
UAB „Inkamus“
direktorius

Viktoras BUDRAITIS

Rimvydas JASINAVIČIUS

2019 M. TARYBOS

Alij ALEKSANDROVIČ
Tarybos narys
UAB „Rubineta“
valdybos narys

POSĖDŽIAI:
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NUTARIMAI:

41
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Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų
2019–2021 m. veiklos
prioritetai ir kryptys
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RŪMŲ VEIKLOS
PRIORITETAI IR KRYPTYS

1 PRIORITETAS:

2 PRIORITETAS:

LABIAU KONSOLIDUOTI VISŲ RŪMŲ
VEIKLĄ LIETUVOS MASTU

IMTIS LYDERYSTĖS KONSOLIDUOJANT VISAS
VERSLO ORGANIZACIJAS

Tikslai:
1. Skatinti tinklaveiką tarp narių „pažink narį“ (išskirtas prioritetas trumpuoju laikotarpiu).
2. Sutelktus narius vienyti bendroms iniciatyvoms.

Tikslai:
Didinti naujų narių skaičių (išskirtas prioritetas trumpuoju
laikotarpiu).

Uždaviniai / priemonės:
1. Komandos formavimo renginiai, glaudesnio bendradarbiavimo skatinimo iniciatyvos.
2. Bendros pozicijos kūrimas teisėkūros ir politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

Uždaviniai / priemonės:
Kokybiškai veikti, teikti naudingas paslaugas, aktyviai atstovauti narių interesams.
Nauda nariams:
Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, daugiau prestižo.

Nauda nariams:
1. Sinergijų galimybės, efektyvesnis bendradarbiavimas,
papildomų narių pajamų augimas.
2. Veiksmingiau atstovaujama interesams, didėja operatyvumas, generuojamas tvirtas grįžtamasis ryšys iš verslo.
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RŪMŲ VEIKLOS
PRIORITETAI IR KRYPTYS

3 PRIORITETAS:

4 PRIORITETAS:

LABIAU KONSOLIDUOTI VISŲ RŪMŲ
VEIKLĄ LIETUVOS MASTU

IMTIS LYDERYSTĖS KONSOLIDUOJANT VISAS
VERSLO ORGANIZACIJAS

Tikslai:
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 nariams aktualiais klausimais.
Nauda nariams:
1. Veiksmingiau atstovaujama interesams, didėja operatyvumas, generuojamas tvirtas grįžtamasis ryšys iš verslo.
2. Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, daugiau prestižo.

Tikslai:
Geriau panaudoti tarptautinius komercijos ryšius.
Uždaviniai / priemonės:
1. Inicijuoti ir įgyvendinti bandomuosius projektus (išskirtas prioritetas trumpuoju laikotarpiu).
2. Rengti užsienio verslininkų prekybos misijas Lietuvoje.
3. Organizuoti Lietuvos verslininkų misijas į užsienio šalis.
4. Plėsti bendradarbiavimą su užsienio šalių prekybos ir
pramonės rūmais, inicijuoti bendradarbiavimo susitarimų
pasirašymą.
5. Tęsti aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos ambasadomis užsienio šalyse ir užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje.
Nauda nariams:
Verslo ryšių plėtros užsienyje galimybių augimas, tarptautinė komercija.
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Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų nariai
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RŪMŲ NARIAI
1. NARYSTĖ
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Įstojo

57

40

42

43

84

110

104

99

Išstojo

46

48

52

31

34

58

70

85

Faktinis skaičius metų gale

423

415

405

417

467

519

553

567

2. NARIŲ SKAIČIAUS PASISKIRSTYMAS
PAGAL FILIALUS (2019-12-31):
• Vilnius – 464 (81,83 %)
• Alytus – 53 (9,35 %)
• Ukmergė – 50 (8,82 %)
4. NARIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL VIDUTINĮ
DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ (2019-12-31):
• Labai mažos (1–9 darbuotojai) – 299 (52,73 %)
• Mažos (10–49) – 145 (25,57 %)
• Vidutinės (50–249) – 78 (13,76 %)
• Didelės – (250 ir daugiau) – 24 (4,23 %)
• Mokymo įstaigos – 21 (3,7 %)
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3. NARIŲ SKAIČIAUS PASISKIRSTYMAS
PAGAL REGIONUS (2019-12-31):
• Vilnius – 430 (75,84 %)
• Alytaus – 51 (8,99 %)
• Ukmergės – 50 (8,82 %)
• Kiti regionai – 36 (6,35 %)
5. NARIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL
VEIKLOS RŪŠĮ (2019-12-31):
• Paslaugos – 234 (41,27 %)
• Gamyba – 114 (20,11 %)
• Prekyba – 96 (16,93 %)
• Švietimas – 47 (8,29 %)
• Transportas – 28 (4,94 %)

• Finansinės paslaugos – 11 (1,94 %)
• Statybos – 22 (3,88 %)
• Kita – 15 (2,65 %)

Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų veikla
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RŪMŲ VEIKLA

ATSTOVAVIMAS

TINKLAVEIKA

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.

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..

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.

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.

RINKODARA
Didinkite savo žinomumą, plėskite bendradarbiavimą ir gerinkite įmonių rezultatus, naudodamiesi Rūmų rinkodaros platforma. Gausią ir solidžią mūsų verslo bendruomenę kas savaitę
pasiekia e. naujienlaiškis, nuolat atnaujinama svetainė bei socialinių tinklų paskyros, „Facebook“ sukurta narių lojalumo grupė „Nariai nariams“. Šiandien esame socialinių tinklų lyderiai
tarp skirtingų sektorių įmones vienijančių organizacijų. Kasmet
organizuojame tradicinius konkursus „Geriausia įmonė“ / „Geriausia vadovė“ bei teikiame apdovanojimus mokymo įstaigų
atstovams, kurie sulaukia daug dėmesio viešojoje erdvėje. Kiekvienas Rūmų renginys – papildoma sklaida tikslinėje verslo
bei mokslo bendruomenėje.
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ATSTOVAVIMAS

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 ir aktyviai dirbame regioninėse plėtros tarybose, vietos
veiklos grupėse.
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.

Rūmai ir jų nariai turi atstovus:
Vilniaus miesto tikslinės teritorijos Vietos veiklos valdyboje
ir grupėje
Ukmergės rajono vietos veiklos grupėje
Alytaus rajono trišalėje taryboje
Alytaus miesto trišalėje taryboje
Ukmergės savivaldybės SVV rėmimo fonde
Alytaus regiono savivaldybių plėtros ir investicijų taryboje
Vilniaus regiono plėtros taryboje
Alytaus regiono plėtros taryboje
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2019 M. VEIKUSIOS KOMISIJOS
Verslo aplinkos ir sąlygų gerinimo darbo komisija

Švietimo ir studijų darbo komisija

Komisijos pirmininkas		
Viktoras Budraitis 		
					
					
					
					

Komisijos pirmininkė		
Birutė Miškinienė			
					
					
					
					

Nariai:
Aleksandras Toropčinas
Vyda Mozūriūnienė
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			
					
					
					

17

Nariai:
Laura Aldonė
Nerijus Keršys
Vilma Eidukynaitė
Irena Jokšienė

Nariai:
Gintautas Kvietkauskas
Vilma Eidukynaitė
Danutė Remeikienė
Egidijus Langys
Vilma Gudeikaitė

Tarptautinių ryšių darbo komisija
Komisijos pirmininkė			
Laura Aldonė				
						
						
						
						

Nariai:
Tautginas Sankauskas
Arūnas Šarka
Kęstutis Černeckas
Virginijus Adutavičius
Alij Aleksandrovič

VEIKIANČIŲ KOMISIJŲ PASITARIMAI,
ATSTOVAVIMAS PASITARIMUOSE SEIME,
VYRIAUSYBĖJE, MINISTERIJOSE –
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VEIKLA KARANTINO LAIKOTARPIU

ATSTOVAVIMAS RŪMŲ NARIŲ
INTERESAMS IR PAGALBA KARANTINO
LAIKOTARPIU:
2020-03-24 DIPLOMATINĖ PAGALBA
UAB „MDP HOLDING“ ATSKRAIDINTI

Į LIETUVĄ

5

MLN. APSAUGINIŲ KAUKIŲ

KARTU SU LIETUVOS
PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
ASOCIACIJA:
PARENGTI DU ESMINIAI DOKUMENTAI:
• POZICIJA DĖL VERSLO PADĖTIES PANDEMIJOS SUKELTOS KRIZĖS METU IR PRIEMONIŲ
EKONOMIKAI GAIVINTI
• DĖL ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO

LR VYRIAUSYBEI, SEIMUI, MINISTERIJOMS
IR KITOMS INSTITUCIJOMS PATEIKTA APIE 50
POZICIJŲ / KREIPIMŲSI / PASIŪLYMŲ IR GAUTA PER 20 ATSAKYMŲ / PAVEDIMŲ.
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VEIKLA KARANTINO LAIKOTARPIU

KARTU SU KITOMIS
VERSLO STRUKTŪROMIS:
• 2020-03-24 Jungtinis kreipimasis „Dėl darbdavių organizacijų bendros pozicijos“ – LR trišalės tarybos profesinėms sąjungoms, LR Vyriausybei;
• 2020-03-26 „Dėl koronaviruso įtakos Lietuvos viešbučiams
ir restoranams bei vyriausybės priemonių plano nuostoliams
sušvelninti“ / LR Seimui;
• 2020-03-30 kreipimasis „Dėl azartinių lošimų bendrovių
specialiųjų mokesčių karantino laikotarpiu“ / LR Ministro Pirmininko patarėjui L. Savickui, LR finansų ministrui V. Šapokai;

• 2020-05-06 Pozicija dėl verslo padėties pandemijos sukeltos
krizės metu ir priemonių ekonomikai gaivinti – LR Vyriausybei;
• 2020-05-14 „Dėl turizmo sektoriaus dabartinės situacijos
ir priemonių likvidumui užtikrinti“ / LR Ministrui Pirmininkui
S. Skverneliui;
• 2020-05-21 kreipimasis „Dėl darbdavių socialinių iniciatyvų
skatinimo“ / LR Seimo Ekonomikos komitetui;
• 2020-05-15 asociacijos ir visų Rūmų prezidentų kreipimasis „Dėl nekilnojamojo turto, žemės mokesčių, savivaldybės
valdomų įmonių ir verslo bendradarbiavimo“ / Lietuvos savivaldybių asociacijai, savivaldybių merams;
• 2020-05-25 memorandumas „Dėl sieko išsaugoti darbuotojų pajamas COVID-19 pandemijos padarinių sąlygoto laikino
darbo jėgos apmokestinimo sumažinimo laikotarpiu“ / pasirašytas dalyvaujant LR Prezidentui G. Nausėdai su profesinių sąjungų ir verslo organizacijų atstovais.
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VEIKLA KARANTINO LAIKOTARPIU

ĮDIEGTA PASAULYJE PRIPAŽINTA
„ESSCERT“ PREKIŲ KILMĖS SERTIFIKATŲ
SISTEMA ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE

INFORMACINIS GIDAS VERSLUI KARANTINO
METU RŪMŲ SVETAINĖJE (KOVO 16–30 D.
KASDIEN ATNAUJINTAS), KURIAME PASKELBTA
~ 150 INFORMACINIŲ VIENETŲ: FORCE MAJEURE PAŽYMOS; RŪMŲ NARIŲ PARENGTI
PATARIMAI, OFICIALI MINISTERIJŲ, INSTITUCIJŲ IR KT. INFORMACIJA; REKOMENDACIJOS, KAIP DIRBTI KARANTINO METU IR KT.

AKTYVI KOMUNIKACIJA,
ĮTRAUKIANT RŪMŲ NARIUS:
KARTU SU NAUJIENŲ PORTALU ALFA.LT
SPECIALI INTERAKTYVI LAIDA VERSLUI
„VERSLO KARANTINAS. PRAKTINIAI
IŠGYVENIMO PATARIMAI“
IQ VAIZDO KONFERENCIJA
„COVID-19: PASEKMĖS EKONOMIKAI,
VERSLUI IR SOCIALINEI APLINKAI“
KOMENTARAI IR ĮŽVALGOS,
TV REPORTAŽAI, STRAIPSNIAI
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Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmų veiklos prioritetas –
nauda nariams
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NAUDA NARIAMS

NEMOKAMOS RŪMŲ PASLAUGOS:

MŪSŲ IR JŪSŲ BENDRA TARPTAUTINĖ VEIKLA:

• 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

• Verslo misijos
• Tarptautinės parodos
• Kontaktų mugės
• B2B renginiai ir 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
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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, socialiniuose tinkluose,
Rūmų patalpose ir kt.)

NAUDA NARIAMS

LOJALUMO PROGRAMA „NARIAI NARIAMS“:
NARIŲ ĮSITRAUKIMAS:
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PROC.

VERSLO RENGINIAI (KONTAKTŲ SESIJA, NAUJO
NARIO DIENA, VERSLOKLUBAS IR KT.)

18

RENGINIŲ / PER

500

DALYVIŲ

NARIŲ VERSLO KONSULTACIJOS
RŪMŲ NARIAMS:

25

23

NAUDA NARIAMS

24

NAUDA NARIAMS
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RENGINIŲ TOP 5

VERSLO VADOVŲ
KONTAKTŲ SESIJOS KARTU
SU ŽURNALU IQ

VU VERSLO MOKYKLOS
INTENSYVI PROGRAMA MINIMBA
ALYTAUS VERSLININKAMS

B2B SUSITIKIMAI SU
UKRAINOS VERSLO
DELEGACIJA

RŪMŲ HORECA SEKTORIAUS
ĮMONIŲ KLASTERIO „WE ARE THE BALTIC“
PRISTATYMAS
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RENGINIŲ AKIMIRKOS
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RŪMAI ŽINIASKLAIDOJE

RŪMŲ IR JŲ NARIŲ VEIKLA
ŽINIASKLAIDOJE IR SOCIALINIUOSE
TINKLUOSE – DAUGIAU KAIP

1,2

MLN. PERŽIŪRŲ
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VILNIAUS VERSLO MOTERŲ
TINKLAS 2019 METAIS
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VILNIAUS VERSLO MOTERŲ
TINKLAS 2019 METAIS

IŠRINKTA NAUJA TARYBA
Prezidentė
Jurga Rimkė, UAB „Intra Vires“ vadovė
Viceprezidentė
Irma Spudienė, UAB „DSP Plius“ vadovė
Narės:
Daiva Adutavičienė, UAB „Veritas Ana“ komercijos direktorė
Laura Beinorienė, advokatės L. Beinorienės kontoros vadovė
Lina Laurinaitytė-Grigienė, vaizdo komunikacijos grupės „Filmuojam.lt“ įkūrėja ir vadovė

• Prisijungė prie tarptautinės organizacijos BPW International.
Pavadinimas: BPW Vilnius Chamber. Trys veiklos tikslai pagal
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi programą:
• Švietimas;
• Deramas darbas ir ekonomikos augimas;
• Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra.
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TARYBOS POSĖDŽIAI, SUSITIKIMAI
IR RENGINIAI

30

RŪMŲ ADMINISTRUOJAMI PROJEKTAI
Siekdami suteikti kuo didesnės pridėtinės vertės Rūmų nariams, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2019 metais vykdė aktyvias vietines ir tarptautines projektines veiklas.
Iš viso Rūmai 2019 metus vykdė 6 nacionalinius ir 3 tarptautinius projektus.

BENDRAS PROJEKTŲ BIUDŽETAS

2,44

MLN. EUR

BENDRAS NACIONALINIŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS

0,25

MLN. EUR

BENDRAS SKIRIAMAS FINANSAVIMAS
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1,67

MLN. EUR

BENDRAS TARPTAUTINIŲ
PROJEKTŲ BIUDŽETAS

2,2

MLN. EUR

BENDRAS NACIONALINIŲ PROJEKTŲ
SKIRIAMAS FINANSAVIMAS

1,48

MLN. EUR

BENDRAS TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ
SKIRIAMAS FINANSAVIMAS

0,19

MLN. EUR

RŪMŲ ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
1. Kartų privalumai verslo vystymui ir plėtrai
Priemonė: Alytaus m. savivaldybės Ekonominės plėtros programos 27.01.02.01 priemonė
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-10-01 iki 2019-12-31
Biudžetas: 13345,00 EUR
Finansavimo suma: 11 006 EUR (iš Alytaus m. savivaldybės lėšų)
Tikslas: Skatinti verslumą ir įvairių amžiaus grupių verslo
atstovų bendradarbiavimą, suteikiant galimybes mokytis ir
keistis patirtimi, įžvalgomis bei keliant vadovų kompetenciją
ir padedant SVV įmonėms plėstis, kurtis naujoms.
Tikslinė grupė – Alytaus miesto verslininkai.

Nauda nariams / Rūmams:
• Rūmų nariai ir kiti Alytaus regiono verslininkai dalyvavo praktinio pobūdžio mokymuose Alytuje, kurių metu mokėsi ir diskutavo apie kartų skirtumus versle, keitėsi gerąja patirtimi,
ieškojo įvairių amžiaus grupių verslo atstovų bendradarbiavimo galimybių, aktyviai diskutavo, kaip klientai gali daryti įtaką
verslo plėtrai, įgijo žinių ir patirties, padedančios vystyti verslą;
• Alytaus regiono verslininkams suteikta galimybė baigti VU
Verslo mokyklos intensyvią programą vadovams MiniMBA.
Dalyviai kompetencijas kėlė projektų valdymo, finansinių
sprendimų optimizavimo, skaitmeninės rinkodaros, korporatyvinės komunikacijos ir kūrybiškumo srityse.
Dalyvavo nariai: UAB „Koslita“, VšĮ Alytaus profesinio rengimo
centras, VšĮ Alytaus kolegija, UAB „Lanksti linija“, UAB SDG Alytaus skyrius, UAB „Liucytė“, AB „Astra“, UAB „Dzūkijos golfas“,
UAB „Ad transport“, UAB „Baltic Clipper“, AB „Snaigė“, UAB „Vėtrija“
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RŪMŲ ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
2. Gamybos procesų efektyvinimo kompetencijos
Priemonė: Kompetencijos LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-05-16 iki 2019-11-16
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.)
Tikslas: užtikrinti darbuotojų profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos lygio kėlimą ar palaikymą, jų profesinį mobilumą, suteikiant aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus gamybos srityje
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Nauda nariams / Rūmams:
• Organizuoti gamybos sektoriaus įmonių kompetencijų kėlimo mokymai, taip užtikrinant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą
sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas;
• 943 dirbantiesiems iš labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
buvo suteikta kvalifikacija ir kompetencijų kėlimo mokymai
gamybos procesų efektyvinimo temomis.
2019 m. projekte dalyvavo 601 dalyvis iš 22 apdirbamosios
gamybos sektoriaus įmonių (iš jų 10 yra Rūmų narės)
2019 m. mokymuose dalyvavo šie Rūmų nariai: UAB „Comfort heat“, AB mašinų gamykla „Astra“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Kvarkas“, UAB „Audėjas“, UAB „Elmoris“, UAB
„Lanksti linija“, UAB „Lašų duona“, UAB „Ukrenga“.

RŪMŲ ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
3. Gamybos technologijų gilinimo kompetencijos
Priemonė: Kompetencijos LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-05-16 iki 2019-11-16
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.)
Tikslas: užtikrinti darbuotojų profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos
lygio kėlimą ar palaikymą, jų profesinį mobilumą, suteikiant aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus gamybos srityje

Nauda nariams / Rūmams:
• Organizuoti gamybos sektoriaus įmonių kompetencijų kėlimo mokymai, taip užtikrinant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą
sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas;
• 949 dirbantieji iš labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių buvo
suteikta kvalifikacija ir kompetencijų kėlimo mokymai gamybos technologijų gilinimo temomis.
2019 m. projekte dalyvavo 590 dalyvių / 25 apdirbamosios
gamybos sektoriaus įmonės (iš jų 11 yra Rūmų narės)
2019 m. mokymuose dalyvavo šie Rūmų nariai: UAB „Comfort
heat“, AB mašinų gamykla „Astra“, UAB „Biržų žemtiekimas“,
UAB „Kvarkas“, UAB „Audėjas“, UAB „Elmoris“, UAB „Lanksti linija“, UAB „Lašų duona“, UAB „Ukrenga“, UAB „Tantas“.
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RŪMŲ ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
4. Enterprise Europe Network (EEN Lithuania)
Programa: COSME
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
Projekto vykdytojas: VšĮ Lietuvos inovacijų centras (koordinatorius Lietuvoje)
VPPAR statusas: projekto partneris
Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 89717,36 EUR (intensyvumas 60 proc.)
Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 53830,42 EUR
Tikslas: didinti įmonių konkurencingumą, padėti atverti užsienio rinkas ir rasti verslo, technologijų ir MTEPI partnerių
tarptautiniam bendradarbiavimui.
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Nauda nariams / Rūmams:
• 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 vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose,
gauti informaciją ir konsultacijas apie užsienio rinkas, ES
iniciatyvas, teisės aktus, programas ir finansavimo priemones, naudotis verslo partnerių paieškos duomenų baze, pranešti EK apie verslui kylančias problemas dėl dabar galiojančių bei išsakyti savo poziciją dėl naujai priimamų ir keičiamų
ES teisės aktų poveikio Rūmų narių verslui.

RŪMŲ ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

INDIVIDUALIOS VERSLO
KONSULTACIJOS LIETUVOS ĮMONĖMS
EKSPORTO, ES FINANSAVIMO IR
TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ KLAUSIMAIS

ĮMONIŲ KONTAKTAI
PERDUOTI UŽSIENIO
PARTNERIAMS

ĮMONIŲ (IŠ JŲ 81 –
RŪMŲ NARYS) SUTEIKTOS
ENTERPRISE EUROPE
NETWORK PASLAUGOS

LIETUVOS ĮMONIŲ PASIŪLYMAI DĖL
TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO
EEN DUOMENŲ BAZĖJE
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RŪMŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
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 projektui įgyvendinti (VPPAR) –
98 966,58 EUR
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 200 946,90 EUR
Tikslas: Skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas.
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Nauda nariams / Rūmams:
• 2019 m. organizuotos 5 verslo misijos (Jungtinė Karalystė,
Kinija, Norvegija, Japonija, JAV) ir dalyvavimas parodoje (ISH
– Vokietija). Iš viso dalyvavo 25 Lietuvos įmonės (iš jų – 19
Rūmų nariai).
Dalyvavo nariai: UAB „Rubineta“, UAB „IAMUS inovacijos“,
UAB „Ekenex“, UAB „Baltic ILP“, UAB „Navigatus“, MB „IR consulting“, UAB „Log villa“, UAB „Inkamus“, UAB „Vilduja“, UAB
„Geld Baltic“, UAB „Ad transport“, UAB „Kamė“, UAB „VTsistema“,
UAB „Litnorga“, UAB „Comfort heat“, UAB „Indema“, UAB „Sauresta“, UAB „Prieskonių ambasada“, UAB „Straikas“

RŪMŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
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
Tikslas: skatinti labai mažas, mažas ir vidutines KKI sektoriaus
įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas.

Nauda nariams / Rūmams:
• 2019 m. organizuotos 3 verslo misijos (Vokietija, Kinija,
JAV) ir dalyvavimas 2 parodose (American Film Market –
JAV ir Internorga – Vokietija), sudarant sąlygas verslo ir
eksporto plėtrai. Iš viso dalyvavo 17 Lietuvos įmonių (iš jų
– 11 Rūmų narių).
Dalyvavo nariai: UAB „Kino studija“, UAB „Baltijos filmų paslaugos“, UAB „Animatrix“, VšĮ „Film Jam“, VšĮ „Audimo manufaktūra“, UAB „Audėjas“, UAB „Miranda design solutions“, UAB
„Kvarkas“, UAB „Mados studija LT“, UAB „Okta“, UAB „Uraga“.
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RŪMŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
3. WE ARE BALTIC klasterio eksporto plėtra
Priemonė: Verslo klasteris LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-08-01 iki 2021-07-31
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 492 544,03 EUR
Finansavimo suma: 318 768,91 EUR
Projekto tikslas: didinti klasterio įmonių konkurencingumą,
skatinant naujų eksporto rinkų paiešką.

Nauda nariams / Rūmams:
• Siekiama padėti Lietuvos įmonių įkurtam klasteriui, orientuotam į HoReCa sektorių, rasti naujų eksporto rinkų bei
skverbtis į jas, kurti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą, kelti tarptautiškumą, siekti bendros
klasteriui priklausančių įmonių gerovė;
• Numatoma sukurti naują HoReCa sektoriaus eksporto strategiją, skatinti klasterio prekės ženklo „We are Baltic“ tarptautinį žinomumą, dalyvauti tarptautinėse parodose bei renginiuose, įsitraukti į tarptautinių tinklų grandines, atlikti rinkų
paieškos ir įsiskverbimo galimybių į naujas rinkas tyrimus;
• Skatinama didesnės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų
eksporto plėtra, organizuojami tiesioginiai susitikimai su potencialiais užsakovais ir verslo partneriais.
Dalyvavo Rūmų nariai: UAB „Audėjas“, UAB „Miranda design solutions“, VšĮ „Audimo manufaktūra“, UAB „Tantas“, UAB
„Mados studija LT“, UAB „Kvarkas“.
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RŪMŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
4. Let‘s communicate the EUSBSR for the benefit of the region
Programa: INTERREG BSR
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-02-01 iki 2021-09-30
Vykdytojas: Centrum Balticum Foundation (Suomija)
VPPAR statusas: partneriai
Projekto biudžetas (VPPAR dalis): 23 000,30 EUR
Finansavimo suma (VPPAR dalis): 19 550,25 EUR
Tikslas: projektu siekiama palaikyti ir toliau plėtoti ES Baltijos jūros regiono strategijos vidinę ir išorinę komunikaciją.
Šis projektas yra 2016–2019 metais įgyvendinto projekto
„Let‘s communicate!” tęsinys.

Nauda nariams / Rūmams:
• Palaikyti ir toliau plėtoti ES Baltijos jūros regiono strategijos
vidinę ir išorinę komunikaciją;
• Projektas įgyvendinamas drauge su partneriais iš skirtingų
Baltijos jūros regiono šalių organizacijų;
• Šis projektas yra 2016–2019 m. įgyvendinto projekto „Let‘s
communicate!“ tęsinys;
• Projektas valdo su Baltijos jūros regionu susijusią viešinimo
medžiagą, taip pat interneto puslapį www.balticsea-region-strategy.eu;
• Glaudus Rūmų ir Baltijos jūros regiono strategijos nacionalinės koordinatorės Lietuvoje – Užsienio reikalų ministerijos
bendradarbiavimas.
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RŪMŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
5. Innovative Business Transfer Models for SME‘s in the BSR
(INBETS BSR, vykdomas projektas)
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
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
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Nauda nariams / Rūmams:
• Kuriamos metodikos, kaip padėti verslininkams perduoti
savo verslą, t. y. užtikrinti verslo veiklos tęstinumą;
• Sukurtos metodikos bus testuojamos ir perduotos kiekvienam partneriui toliau naudoti;
• Projekte įmonės gali dalyvauti netiesiogiai kaip renginių ir
bandomųjų konsultacijų dalyvės.

DALYVAVIMO PROJEKTUOSE AKIMIRKOS
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NAUJI 2020 M. PROJEKTAI
SOCIALINIAM VERSLUI SKATINTI
PROJEKTŲ BIUDŽETAS

MLN. EUR
1. Parama socialiniam verslui Marijampolės apskrityje
Priemonė: Parama socialiniam verslui
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-01-28 iki 2022-01-28
Projekto biudžetas: 344 551,74 EUR
Finansavimo suma: 299 997,63 EUR
Vykdytojas: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Partneriai: VšĮ „Sveikatos metai“, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“,
mokinių bendrija „Viltis“
Tikslas: socialinio verslo pradžios paskata ir socialinio verslo kūrimosi skatinimas Marijampolės apskrityje, sprendžiant
socialines problemas.
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FINANSAVIMO SUMA

MLN. EUR
Nauda nariams / Rūmams:
• Prisidedama prie socialinių problemų Marijampolės apskrityje sprendimo, socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklų;
• Siekiama įkurti 16 naujų socialiniu verslu užsiimančių įmonių,
kurios teiks Marijampolės apskrities bendruomenei reikalingas
paslaugas ir (arba) prekes, padėsiančias spręsti konkrečias socialines (kultūrinės veiklos ir visuomenės kūrybiškumo ugdymo,
ligų prevencijos, pacientų teisių gynimo ir tarpusavio pagalbos
stiprinimo bei visuomenės sveikatinimo ir kt.) problemas;
• Naujas įmones bus siekiama įtraukti į Rūmų bendruomenę
ir tinklą.

NAUJI 2020 M. PROJEKTAI
SOCIALINIAM VERSLUI SKATINTI
2. Parama socialiniam verslui Vilniaus apskrityje
Priemonė: Parama socialiniam verslui
Veiklų įgyvendinimo trukmė:nuo 2020-01-28 iki 2022-01-28
Projekto biudžetas: 344 555,27 EUR
Finansavimo suma: 299 999,99 EUR
Vykdytojas: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Partneriai: VšĮ „Sveikatos metai“, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“,
mokinių bendrija „Viltis“
Tikslas: socialinio verslo pradžios paskata ir socialinio verslo
kūrimosi skatinimas Vilniaus apskrityje, sprendžiant socialines problemas.

Nauda nariams / Rūmams:
• Prisidedama prie socialinių problemų Vilniaus apskrityje
sprendimo, socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio
verslo kūrimosi skatinimo veiklų;
• Siekiama įkurti 16 naujų socialiniu verslu užsiimančių
įmonių, kurios teiks Vilniaus apskrities bendruomenei reikalingas paslaugas ir (arba) prekes, padėsiančias spręsti
konkrečias socialines (kultūrinės veiklos ir visuomenės kūrybiškumo ugdymo, ligų prevencijos, pacientų teisių gynimo ir tarpusavio pagalbos stiprinimo bei visuomenės sveikatinimo ir kt.) problemas;
• Naujas įmones bus siekiama įtraukti į Rūmų bendruomenę
ir tinklą.
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NAUJI 2020 M. PROJEKTAI
SOCIALINIAM VERSLUI SKATINTI
3. Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje
Priemonė: Parama socialiniam verslui
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-06-22 iki 2022-06-22
Projekto biudžetas: 344 551,73 EUR
Finansavimo suma: 299 997,62 EUR
Vykdytojas: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Projekto partneriai: VšĮ „Sveikatos metai“, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, mokinių bendrija „Viltis“
Tikslas: socialinio verslo pradžios paskata ir socialinio verslo kūrimosi skatinimas Alytaus apskrityje, sprendžiant socialines problemas.
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Nauda nariams / Rūmams:
• Prisidedama prie socialinių problemų Alytaus apskrityje
sprendimo, socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio
verslo kūrimosi skatinimo veiklų;
• Siekiama įkurti 18 naujų socialiniu verslu užsiimančių
įmonių, kurios teiks Vilniaus apskrities bendruomenei reikalingas paslaugas ir (arba) prekes, padėsiančias spręsti
konkrečias socialines (kultūrinės veiklos ir visuomenės kūrybiškumo ugdymo, ligų prevencijos, pacientų teisių gynimo ir tarpusavio pagalbos stiprinimo bei visuomenės sveikatinimo ir kt.) problemas;
• Naujas įmones bus siekiama įtraukti į Rūmų bendruomenę
ir tinklą.

Įmonėms, sprendžiančioms socialines problemas –
parama įrangai bei įrengimams

„Rūmai džiaugiasi, kad galės pasidalinti ekspertiniais patarimais,
įžvalgomis, praktiniais mokymais su verslininkais, ir padės įsteigti ar vystyti po 16 socialinių verslų kiekvienoje apskrityje“, – pažymi Rūmų gen. direktorius dr. Almantas Danilevičius.
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„Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai šiemet pradėjo vykdyti tris socialinių įmonių projektus Vilniuje, Marijampolėje bei Alytuje. Jų metu tikimasi padėti įsteigti 50 įmonių,
kurių veikla spręstų socialines problemas. Jas padės identifikuoti Rūmai, bendradarbiaudami su partneriais, savivaldybių
atstovais, bendruomenėmis“, – pristatyme kalbėjo Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė, VU Verslo
mokyklos direktorė dr. Birutė Miškinienė, akcentuodama, kad
verslo pradžiai skiriamas iki 15 tūkst. € finansavimas turėtų
paskatinti žmones imtis naujų veiklų, įgyvendinti verslo idėjas.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai ėmėsi iniciatyvos padėti spręsti socialines problemas Vilniaus, Alytaus bei
Marijampolės apskrityse. Kartu su ilgametę patirtį turinčiais
partneriais – VšĮ „Sveikatos metai“, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, asociacija Mokinių bendrija „Viltis“ ir kitais – Rūmai padės regionuose kurtis socialiniams verslams.
„Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija ne tik

verslo, bet ir mokslo organizacijas, viešąsias įstaigas, kuria
dialogą su visais socialiniais partneriais. Nesame lobistinė
organizacija, siaurai atstovaujanti savo narių interesams. Pagalba verslui, mokslo įstaigoms, bendrystės plėtojimas, dialogo su savivalda ir bendruomenėmis vystymas – tik kelios
svarbios kryptys, kuriomis žengia Rūmai pastaraisiais metais“, – sako prezidentas Sigitas Leonavičius, akcentuodamas verslo bendruomenių svarbą, sprendžiant ir socialines
regionų problemas.
Vilniaus, Alytaus, Marijampolės ir kitose Lietuvos apskrityse
pradėti įgyvendinti projektai, padėsiantys spręsti kultūrinės
veiklos ir visuomenės kūrybiškumo ugdymo, ligų prevencijos, pacientų teisių gynimo ir tarpusavio pagalbos stiprinimo,
visuomenės sveikatinimo bei kitas socialines problemas.
„Nors didžiąją dalį tradicinių socialinių paslaugų teikia valstybės ar savivaldybių institucijos, dalį funkcijų efektyviau gali
vykdyti verslas. Veikdamos lanksčiau ir reaguodamas į aktualijas, įmonės kur kas sparčiau prisitaiko prie visuomenės
poreikių bei teikia tas paslaugas, kurios reikalingos čia ir dabar“, – socialinio verslo privalumus įvardija p. Leonavičius.
„Rūmai džiaugiasi, kad galės pasidalinti ekspertiniais patarimais, įžvalgomis, praktiniais mokymais su verslininkais, ir

padės įsteigti bei vystyti socialinius verslus kiekvienoje apskrityje“, – pažymi Rūmų gen. direktorius Almantas Danilevičius, kviesdamas aktyvius žmones dalyvauti kuriant naujas
įmones, įvertinant, kad bus finansuojama ir dalis įrangos, reikalingos įmonės veiklai vykdyti.
Įgyvendinant projektus „Parama socialiniam verslui Marijampolės apskrityje“, „Parama socialiniam verslui Vilniaus apskrityje“ taip pat „Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje“,
vyks informaciniai renginiai socialinio verslo kūrimosi skatinimui, mokymai, individualios konsultacijos socialinio verslo kūrimo klausimais (teisės, buhalterijos, socialinio verslo
steigimo ar plėtros pagrindai), socialinių verslų idėjų atranka
bei įmonių aprūpinimas įranga bei įrengimais. Informaciniai
renginiai, mokymai vyks Alytaus m., Alytaus raj., Lazdijų raj.,
Druskininkų, Varėnos raj., Marijampolės r., Šakių r., Kazlų Rūdos r., Vilkaviškio r., Kalvarijos r., Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų r., Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r. savivaldybėse.
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TARPTAUTINĖ VEIKLA
Seminarai įvairiomis ES ir kitų rinkų temomis

KRYPTIS – EKSPORTAS

Verslo pusryčiai

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.

Verslo kontaktų renginiai
Dalyvavimas verslo misijose, verslo forumuose, konferencijose, tarptautinėse parodose bei jų organizavimas (Lietuvoje
ir užsienyje)
Rūmų narių susitikimų ir Rūmų paslaugų pristatymas užsienio
ambasadų Lietuvoje diplomatams
Rūmų narių susitikimo su Lietuvos ambasadų diplomatais
kartu su LR Užsienio reikalų ministerija
Susitikimai su kitų užsienio organizacijų atstovais
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TARPTAUTINĖ VEIKLA
2019 metų verslo misijų kryptys:
• Airija
• Azerbaidžanas
• Japonija
• JAV
• Jungtinė Karalystė
• Kinija
• Nyderlandai
• Norvegija
• Prancūzija
• Skandinavija
• Ukraina
• Vokietija

49

TARPTAUTINĖ VEIKLA KARANTINO LAIKOTARPIU

KOVO

27

D.

ĮSTEIGTAS EKSPORTO KLUBAS

Klubo valdyba:
Pirmininkas
Kęstutis Černeckas (UAB BY&N“ komercijos vadovas)
Nariai:
Laura Kaziukonienė (UAB „Geld Baltic“ direktorė)
Gintaras Didžiokas (UAB „Straikas“ direktorius)
Alij Aleksandrovič (UAB „Rubineta“ direktorius)
Vyda Mozūriūnienė (UAB „Comfort Heat“ direktorė)
Eksporto klubo veiklos tikslai:
• Skatinti įmonių eksportą;
• Stiprinti verslo bendruomenės etiką ir kultūrą;
• Kelti klubo narių kompetenciją, stiprinti bendruomeniškumą;
• Kurti malonią ir naudingą aplinką klube.
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TARPTAUTINĖ VEIKLA
2019 m. dalyvavimas parodose:
• Minsko studijų Mugė (Baltarusija)
• ISH (Frankfurtas, Vokietija)
• AFM (JAV)
• Internorga (Hamburgas, Vokietija)
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TARPTAUTINĖ VEIKLA
Užsienio įmonių verslo misijos Lietuvoje iš:
• Baltarusijos (PPAR)
• Honkongo („Invest in Hong Kong“)
• Honkongo (verslo renginys)
• Ispanijos
• Kinijos
• Latvijos („Atrask Latviją“)
• Omano
• Peru
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• Rusijos (B2B susitikimai su Omsko tekstilės gamintojais
„Baltic Textile & Fashion“ parodoje)
• Suomijos (bioenergijos klasteris)
• Ukrainos (Chersono)
• Ukrainos (Čerkaso)
• Ukrainos (delegacijos vizitas ir B2B susitikimai)
• Ukrainos (Dnipro)
• Ukrainos (Dnipropetrovsko)
• Ukrainos (Kijevo)

TARPTAUTINĖ VEIKLA
39 Rūmų narių susitikimai su Lietuvos,
užsienio diplomatais ir verslo organizacijomis:
• Su Tuniso, Kinijos, Japonijos, Argentinos, Kipro, Rumunijos, Ukrainos, Moldovos, Šri Lankos, Kubos ambasadoriais
• Omano garbės konsule
• Lietuvos garbės konsulais Gifu (Japonija), Ruandoje, Ukrainoje
• Lietuvos komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje, Ukrainoje,
JAV, Kinijoje, Rusijoje, Švedijoje; komercijos atašė suvažiavimas
• Lietuvos ambasadoriais ir ambasadų atstovais Japonijoje,
Kinijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Moldovoje
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KITA TARPTAUTINĖ VEIKLA
• Egipto verslo delegacija
• Ukrainos PPR ir Dnipro PPR prezidentais
• Chersono (Ukraina) gubernatoriumi
• Kipro ambasados komercijos patarėju ir kt.
• Apvalaus stalo diskusija „Brexit. Verslo galimybės Didžiojoje Britanijoje“
• Apvalaus stalo diskusija „Eksporto į Airiją galimybės: susitikimas su Lietuvos verslo rūmų Airijoje vadovais“
• Apvalaus stalo diskusija „Galimybės verslui Argentinoje“
• Apvalaus stalo diskusija „Verslo plėtra į JAV – eksperto patarimai”
• Bendradarbiavimo pasiūlymų skelbimas EEN duomenų bazėje / kontaktinės informacijos perdavimas pagal poreikius
• Bendradarbiavimo sutartys su užsienio įmonėmis ir konsultacinė pagalba
• Enterprise Europe Network projekto pristatymai
• Individualaus įmonės eksporto skatinimo veiksmų plano
parengimas
• Informacinė sesija „Paraiškų teikimas ES iniciatyvoms –
tarptautinės WORTH partnerystės programa ir Re-Fream“
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• Konsultavimas eksporto plėtros, verslo partnerių paieškos,
ES paramos klausimais
• Seminaras „Laisvosios prekybos sutartis – Japonijos pavyzdys“
• Seminaras „Verslo galimybės Pietų Prancūzijos rinkoje. Finansavimo galimybės dalyvaujant parodose“
• 2020 m. birželį Ukrainos Teisingumo ministerijoje oficialiai įregistruotas „Kijevo klubas“ („Kyiv Club of Partner Chambers“),
kurio steigėjai – Kijevo, Krokuvos ir Vilniaus prekybos, pramonės (ir amatų) rūmai, o jo veikloje dalyvauja 20 Rūmų.
• Pagrindinis klubo tikslas: sukurti tarptautinę prekybos ir
pramonės rūmų lyderių bendruomenę, kuri skatintų tarptautinį įvairiose pasaulio valstybėse veikiančių verslo organizacijų plėtrą, stiprintų bendradarbiavimą ir padėtų gerinti verslo
sąlygas tarptautiniu mastu.

TARPTAUTINĖ VEIKLA
Tarptautinės sutartys (tarp jų – ir atnaujintos) su:
• Lietuvos verslo rūmais Airijoje
• Kinijos rūmais
• Dnipropetrovsko PPR
• Brasovo PPR
• Chersono miesto administracija
• Lvovo PPR
• Ternopilio miesto administracija

2020 m. B2B renginiai:
• EU Fashion Match 9.0 (Nyderlandai)
• Studijų paroda (Baltarusija)
• Textile Connect 2020 (Lietuva, virtualus)
• Biobased Economy Conference (Vokietija, virtualus)
• B2WORTH 2020 (Italija, virtualus)
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Profesionalūs
Rūmų mokymai – narių
kompetencijų plėtra
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KOMPETENCIJŲ PLĖTRA
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, gilindami,
plėsdami dirbančiųjų kompetencijas, bendradarbiaudami su
geriausiais įvairių sričių Lietuvos specialistais, organizuoja esamiems ir potencialiems nariams įvairios tematikos ir
trukmės mokymus (seminarus, kursus, konsultacijas), kurių
metu pateikiama naujausia ir aktualiausia informacija. Renginių planai sudaromi, atsižvelgiant į Rūmų narių poreikius.

2020 M. I PUSMETĮ

30

SEMINARŲ

351

DALYVIS

2019 M. RŪMAI ORGANIZAVO

109

SEMINARUS

KARANTINO LAIKOTARPIU ĮRENGTA
TIESIOGINIŲ TRANSLIACIJŲ STUDIJA

NUOTOLINIAMS MOKYMAMS,
SUSITIKIMAMS IR RENGINIAMS, TARPJŲ –
IR TARPTAUTINIAMS.

Rūmų Ukmergės ir Alytaus filialai nuolat organizuoja:
• Darbų saugos mokymus;
• Priešgaisrinės saugos mokymus;
• Privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus;
• Privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus;
• Privalomuosius mokymo kursus apie alkoholio ir narkotikų žalą;
• Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymą;
• Mokymus savivaldybės administracijos darbuotojams;
• Kalbų mokymo kursus;
• Keleivių vežimo paslaugų lengvaisiais automobiliais teikimo
kvalifikacijos tobulinimą.
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Asmens įgytų
kompetencijų vertinimas –
pagalba valstybei
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KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams įstatymu pavesta organizuoti kompetencijų vertinimą, o nuo 2012 m.
jie yra akredituoti kaip asmens įgytų kompetencijų vertinimo
institucija, ruošia teorinės ir praktinės dalies (žinių ir įgūdžių)
vertinimo užduotis, organizuoja mokymo programų įvertinimą.
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.
2019 M. BUVO ORGANIZUOTAS
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ASMENŲ ĮGYTŲ
KOMPETENCIJŲ
VERTINIMAS

Rūmų funkcijos profesinio mokymo srityje:
• Suderinti, tvirtinti ir skelbti interneto 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.
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Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmų pagalba valstybei –
deleguotų funkcijų vykdymas
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DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS
Prekybos, pramonės ir amatų rūmams valstybė delegavo prekės kilmės sertifikatų ir force majeure pažymų išdavimą, dokumentų, naudojamų užsienio prekyboje, autentiškumo tvirtinimą ir konsultacijas brūkšninių kodų išdavimo klausimais.
Didžiausią dalį tarp minėtų valstybės deleguotų funkcijų sudaro prekės kilmės sertifikatų išdavimas. Tai – nustatytos
formos prekių identifikavimo dokumentai, liudijantys, kad
prekės, kurioms išduotas sertifikatas, yra tikrai pagamintos
toje šalyje. Jei tiekiamos prekės buvo pagamintos vienos
kontrakto pusės šalyje, jas tiekiant į partnerio šalį gali būti
taikomi lengvatiniai muitų tarifai. 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.

Prekių kilmės sertifikatus įvairiose šalyse išduoda skirtingos
institucijos. Bendros formos prekių kilmės sertifikatus Lietuvos
Respublikoje išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Prekės kilmės sertifikatų išdavimas 2014–2019 metais:
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DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Force Majeure pažymos:
• 2019 m. išnagrinėti 3 atvejai
DOKUMENTŲ, NAUDOJAMŲ UŽSIENIO
PREKYBOJE, AUTENTIŠKUMO TVIRTINIMAS –

1443

2020 M. IŠNAGRINĖTI
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ATVEJAI,

KONSULTACIJŲ

Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmai – prestižiniai
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RŪMŲ NARIŲ APDOVANOJIMAI
Kasmetiniame Rūmų verslo ir mokslo bendruomenės renginyje praėjusiais metais apdovanotos geriausios įmonės, jų vadovai bei mokymo įstaigos. Konkurse, kurį Rūmai organizuoja
daugiau nei dvidešimtmetį, dalyvauja Rūmų nariai, o geriausieji atrenkami pagal įmonių rodiklius, vadovų visuomeninę
veiklą, įstaigų pasiekimus.
2019 metų:
• Geriausia įmonės vadovė – UAB „Litamilk“ generalinė direktorė Kotryna Ulekaitė
• Geriausia įmonė, vykdanti eksportą (vidutinių ir didelių įmonių grupė) – UAB „Baltoji Vokė“
• Geriausia įmonė, vykdanti eksportą (labai mažų ir mažų įmonių grupė) – UAB „Geld Baltic“
• Geriausia įmonė, nevykdanti eksporto (vidutinių ir didelių
įmonių grupė) – UAB „Ukmergės vandenys“
• Geriausia įmonė, nevykdanti eksporto (labai mažų ir mažų
įmonių grupė) – UAB „Integre“
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Atskirai kasmet apdovanojami ir mokymo įstaigų atstovai:
• Už pasiekimus „2019 m.“ aukštųjų mokyklų kategorijoje – VšĮ
„Socialinių mokslų kolegija“
• Už pasiekimus „2019 m.“ profesinių mokymo įstaigų kategorijoje – Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
Rūmų bendruomenės padėkos ženklai „už bendradarbiavimą,
Rūmų vardo garsinimą ir aktyvų dalyvavimą jų veikloje“ įteikti:
Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui
Bronzos III laipsnio medaliai už nuopelnus gerinant verslo sąlygas šalies regionuose įteikti
Rimvydui Valatkai, žurnalistui, publicistui, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarui
Rimai Rutkauskaitei, „Verslo žinių“ pramonės rubrikos redaktorei
Vydai Mozūriūnienei, UAB „Comfort Heat“ generalinei direktorei
Dr. Birutei Miškinienei, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos
vadovei
Arūnui Šarkai, advokatų kontoros „Šarka, Jankauskas, Krolienė“
advokatui

RŪMŲ NARIŲ APDOVANOJIMAI
Darbo žvaigždės medaliais apdovanotos:
Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo profesinio
mokymo centro direktorė
Virginija Putnaitė, Vilniaus technologijų mokymo centro
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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RŪMAI DĖKOJA
Mecenatui
UAB „Lietpak“

Rėmėjams:
UAB „SDG“
Salotų barui „Fresh Post“
TELE 2
Kaimo turizmo kompleksui „Riterio krantas“
UAB „Oda LT“
AP galerijai
Advokatų kontorai Šarka, Jankauskienė, Krolienė
UAB „DSP Plius“
AB „Actas“
UAB „Audėjas“
UAB „Veritas Ana“
UAB „Verslavita“
Restoranui „Užupio kiemelis“
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VšĮ „Audimo manufaktūra“
„Bajoraitės duonai“
UAB „Lino takas“
Restoranui „Skonio slėnis“
UAB „Comfort Heat“
UAB „Litbed Bedding Company“
Viešbučiui „Vilnia“
UAB „Vadasiga“
UAB „Straikas“
UAB „Litamilk“
UAB „Dzūkija“
UAB „Verslavita“
Vilniaus dailės akademijai
Rūmai taip pat dėkoja:
VšĮ „Globalūs projektai“ – už šio leidinio maketą
Aleksui Jauniui – už nuotraukas
Vilnius, 2019–2020
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