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Prezidentas
UAB „Traidenis“ valdybos  
pirmininkas
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Viceprezidentas
UAB „Arginta group“  
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vadovė
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Dr. Birutė MIŠKINIENĖ
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Tautginas SANKAUSKAS
Viceprezidentas
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Viceprezidentė
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savininkė ir vadovė
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Kęstutis ČERNECKAS
Tarybos narys
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6

Nerijus KERŠYS
Tarybos narys
UAB „Inkamus“ 
direktorius

Irma SPUDIENĖ
Tarybos narė 
UAB „DSP Plius“ 
įkūrėja

Alij ALEKSANDROVIČ
Tarybos narys
UAB „Rubineta“ 
valdybos narys

Viktoras BUDRAITIS Rimvydas JASINAVIČIUS

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ 
RŪMŲ TARYBOS GARBĖS VICEPREZIDENTAI

POSĖDŽIAI: NUTARIMAI: 

11 42
2020 M. TARYBOS



7

Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų 
2019–2021 m. veiklos 
prioritetai ir kryptys 
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1 PRIORITETAS: 
LABIAU KONSOLIDUOTI VISŲ RŪMŲ 
VEIKLĄ LIETUVOS MASTU

2 PRIORITETAS: 
IMTIS LYDERYSTĖS KONSOLIDUOJANT VISAS 
VERSLO ORGANIZACIJAS

Tikslai: 
1. Skatinti tinklaveiką tarp narių „pažink narį“ (išskirtas priori-

tetas trumpuoju laikotarpiu).
2. Sutelktus narius vienyti bendroms iniciatyvoms.

Uždaviniai / priemonės: 
1. Komandos formavimo renginiai, glaudesnio bendradar-

biavimo skatinimo iniciatyvos.
2. Bendros pozicijos kūrimas teisėkūros ir politikos forma-

vimo ir įgyvendinimo procesuose.

Nauda nariams:
1. Sinergijų galimybės, efektyvesnis bendradarbiavimas, 

papildomų narių pajamų augimas.
2. Veiksmingiau atstovaujama interesams, didėja operaty-

vumas, generuojamas tvirtas grįžtamasis ryšys iš verslo.

Tikslai: 
Didinti naujų narių skaičių (išskirtas prioritetas trumpuoju 

laikotarpiu).

Uždaviniai / priemonės: 
Kokybiškai veikti, teikti naudingas paslaugas, aktyviai ats-

tovauti narių interesams. 

Nauda nariams:
Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, daugiau prestižo.
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3 PRIORITETAS: 
LABIAU KONSOLIDUOTI VISŲ RŪMŲ 
VEIKLĄ LIETUVOS MASTU

4 PRIORITETAS: 
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. (iš-
skirtas prioritetas trumpuoju laikotarpiu).

2. Aktyviau viešinti savo poziciją nariams aktualiais klausimais.

Nauda nariams:
1. Veiksmingiau atstovaujama interesams, didėja opera-

tyvumas, 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 (išskir-

tas 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 ambasado-
mis užsienio šalyse ir užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje.

Nauda nariams:
Verslo ryšių plėtros užsienyje galimybių augimas, tarptau-

tinė komercija.
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Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų nariai 
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NARIŲ SKAIČIUS ORGANIZACIJOJE
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50% 

23% 

16% 

5% 
6% 

Narių pasiskirstymas pagal vidutinį 
darbuotojų skaičių (2020-12-31) 

Labai mažos (1-9
darbuotojai)
Mažos (10-49)

Vidutinės (50-249)

Didelės (250 ir daugiau)

Mokymo įstaigos

38% 

28% 

20% 

5% 4% 2% 3% 

Narių pasiskirstymas pagal veiklos rūšį 
(2020-12-31) 

Paslaugos

Gamyba

Prekyba

Švietimas

Transportas

Finansinės paslaugos

Kita

459 
 84% 

44 
8% 

45 
8% 

Narių skaičius pasiskirstymas pagal filialus  
(2020-12-31)  

Vilnius

Alytus

Ukmergė
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Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų veikla 
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Esame nuolat augančios ir stiprėjančios verslo bei mokslo 
bendruomenės balsas. Šiandien mumis tiki ir pasitiki dau-
giau nei 500 verslo įmonių, universitetų, kolegijų bei profe-
sinio mokymo įstaigų. Aktyviai dalyvaudami teisėkūros 
procese ir priimdami verslui bei mokslui svarbius sprendi-
mus, dirbame Jūsų labui, geriname verslo ir mokslo aplinką, 
kuriame ir stipriname verslo bei mokymo įstaigų gerą vardą 
tarp visuomenės narių.

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.

Nuolat stipriname ryšius su esamais nariais ir plečiame ben-
dradarbiavimą su naujais. Partnerystė su verslo, mokslo, val-
džios, visuomeninėmis organizacijomis yra mūsų prioritetas. 
Būdami tarptautinių organizacijų nariai, šiandien galime pa-
siūlyti Jums prieigą:  prie verslo pasiūlymų iš beveik 70 valsty-
bių; tiesioginius kontaktus su kitų šalių Prekybos, pramonės ir 
amatų rūmais; tarptautinių rinkų analizę bei kitą aktualią vers-
lui informaciją..

ATSTOVAVIMAS

VERSLO PLĖTRA 

TINKLAVEIKA  

Didinkite savo žinomumą, plėskite bendradarbiavimą ir gerinki-
te įmonių rezultatus, naudodamiesi Rūmų rinkodaros platfor-
ma. Gausią ir solidžią mūsų verslo bendruomenę kas savaitę 
pasiekia e. naujienlaiškis, nuolat atnaujinama svetainė bei so-
cialinių tinklų paskyros, „Facebook“ sukurta narių lojalumo gru-
pė „Nariai nariams“. Šiandien esame socialinių tinklų lyderiai 
tarp skirtingų sektorių įmones vienijančių organizacijų. Kasmet 
organizuojame tradicinius konkursus „Geriausia įmonė“ / „Ge-
riausia vadovė“ bei teikiame apdovanojimus mokymo įstaigų 
atstovams, kurie sulaukia daug dėmesio viešojoje erdvėje. Kie-
kvienas Rūmų renginys – papildoma sklaida tikslinėje verslo 
bei mokslo bendruomenėje.

RINKODARA 

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 deri-
name su praktiniais mokymais bei individualiomis konsultacijomis.

MOKYMŲ CENTRAS 
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ATSTOVAVIMAS
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami 
savo narių interesams, savarankiškai bendradarbiauja su so-
cialiniais partneriais:
Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu, LR ministerijomis, 
Valstybės institucijomis, Savivaldybių administracijomis
Mūsų atstovai verslo interesams atstovauja trišalėse tarybo-
se, įvairiose valstybinėse komisijose, komitetuose. Siekdami 
greitų ir teigiamų pokyčių regionų verslo įmonėms, esame de-
legavę ir aktyviai dirbame regioninėse plėtros tarybose, vietos 
veiklos grupėse.  
Per pastaruosius kelerius metus aukščiausiems šalies parei-
gūnams, institucijoms, bendradarbiaudami su Rūmų asocia-
cija, pateikėme apie 250 įvairių pasiūlymų, teisės aktų eksper-
tinių vertinimų, teisės aktų projektų, gerinančių verslo aplinką. 
Rūmuose veikiančios profesionalų ir ekspertų komisijos ran-
da 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

Alytaus miesto plėtros koordinavimo taryboje

Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 
taryboje

Vilniaus regiono plėtros plano rengimo darbo grupėje

Darbo ginčų komisijoje

ATSTOVAVIMAS
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Švietimo ir studijų darbo komisija
Komisijos pirmininkė  Nariai:
Birutė Miškinienė   Gintautas Kvietkauskas
     Vilma Eidukynaitė
     Danutė Remeikienė
     Egidijus Langys
     Vilma Dainienė

Tarptautinių ryšių darbo komisija
Komisijos pirmininkė   Nariai:
Laura Aldonė    Tautginas Sankauskas
      Arūnas Šarka
      Kęstutis Černeckas
      Virginijus Adutavičius
      Alij Aleksandrovič 

Verslo aplinkos ir sąlygų gerinimo darbo komisija

Komisijos pirmininkas  Nariai:
Vyda Mozūriūnienė   Aleksandras Toropčinas
     Pranas Kiznis
     Egidijus Langys
     Gintaras Ciganas

Verslumo skatinimo darbo komisija
Komisijos pirmininkas  Nariai:
Kęstutis Černeckas  Nerijus Keršys
     Aleksandras Toropčinas
     Taurimas Valys

Projektinės veiklos darbo komisija
Komisijos pirmininkas  Nariai:
Taurimas Valys   Laura Aldonė
     Nerijus Keršys
     Vilma Eidukynaitė
     Irena Jokšienė

2020 M. VEIKUSIOS KOMISIJOS
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2020-ieji – karantino 
iššūkiai ir nesustojusi 
rūmų veikla
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ATSTOVAVIMAS VERSLUI

Atstovavimas nariams LRV ekonomikos grupėje.

Atstovavimas nariams DNR Investiciniame komitete.

Atstovavimas Rūmų nariams asociacijos Finansų komitete.
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VEIKLA KARANTINO LAIKOTARPIU

ATSTOVAVIMAS RŪMŲ NARIŲ 
INTERESAMS IR PAGALBA KARANTINO 
LAIKOTARPIU: 

KARTU SU LIETUVOS 
PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ 
ASOCIACIJA: 

2020-03-24 DIPLOMATINĖ PAGALBA 
UAB „MDP HOLDING“ ATSKRAIDINTI

Į LIETUVĄ 5 MLN. APSAUGINIŲ KAUKIŲ

PARENGTI DU ESMINIAI DOKUMENTAI: 
• POZICIJA DĖL VERSLO PADĖTIES PANDEMI-
JOS 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 GAU-
TA PER 20 ATSAKYMŲ / PAVEDIMŲ 

VEIKLA KARANTIKO LAIKOTARPIU
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• 2020-03-24 Jungtinis kreipimasis „Dėl darbdavių organiza-
cijų bendros pozicijos“ – LR trišalės tarybos profesinėms są-
jungoms, 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 Pir-
mininko 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 kreipima-
sis „Dėl nekilnojamojo turto, žemės mokesčių, savivaldybės 
valdomų įmonių ir verslo bendradarbiavimo“ / Lietuvos savi-
valdybių asociacijai, savivaldybių merams;

• 2020-05-25 memorandumas „Dėl sieko išsaugoti darbuoto-
jų pajamas COVID-19 pandemijos padarinių sąlygoto laikino 
darbo jėgos apmokestinimo sumažinimo laikotarpiu“ / pasi-
rašytas dalyvaujant  LR Prezidentui G. Nausėdai su profesi-
nių sąjungų ir verslo organizacijų atstovais. 

KARTU SU KITOMIS VERSLO STRUKTŪROMIS: 
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RŪMŲ KONFERENCIJOS

• COVID-19: pasekmės ekonomikai, verslui ir socialinei aplinkai.
• Kam krizė atneš sėkmę – regionams ar (ir) sostinei?
• Interaktyvi laida: Verslo karantinas. Praktiniai išgyvenimo pa-
tarimai.

RŪMŲ KONFERENCIJOS
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• 2020-ųjų pamokos: kaip valdyti verslo rizikas?
• Apskritojo stalo diskusija: neįgaliųjų įdarbinimo versle geroji 
patirtis ir iššūkiai – ką galime daryti geriau?
• Pokyčiai verslui: ko tikėtis iš naujo Seimo ir Vyriausybės?
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• Birželio mėnesio pabaigoje įrengta studija.
• Įvyko 36 internetiniai internetiniai seminarai.
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Vilniaus prekybos, pramonės  
ir amatų rūmų veiklos prioritetas –  
nauda nariams 
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NEMOKAMOS RŪMŲ PASLAUGOS:
• Bendradarbiavimo partnerių paieška
• Verslo pasiūlymai iš užsienio rinkų
• ES ir Lietuvos finansinės paramos verslui programos
• Konsultacijos teisiniais, eksporto, kitų valstybių rinkų, brūkš-
ninių 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 tin-
klu ir kontaktais 
• Rūmų kuruojamų struktūrinių fondų projektų teikiama fi-
nansinė 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
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NAUJO RŪMŲ NARIO 
DIENOS ORGANIZAVIMAS 

74 DALYVIAI

VIZITAI 
ĮMONĖSE 

31 DALYVIS
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LOJALUMO PROGRAMA 
„NARIAI NARIAMS“ 

RŪMŲ 
KONTAKTŲ SESIJOS 

42 PROC. 43 DALYVIAI
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KITI VERSLO 
RENGINIAI 

526 DALYVIAI

RŪMŲ VADOVŲ 
KLUBO RENGINIAI 

37 DALYVIAI
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PRANEŠIMAI SPAUDAI

KOMANTARAI, ĮŽVALGOS

NAUJIENOS

28

32

140

KOMUNIKACIJA
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KOMUNIKACIJA

ĮRAŠAI SOCIALINIUOSE 
TINKLUOSE

REGIONINĖS ŽINIASKLAIDOS
NAUJIENOS

„FACEBOOK“ SKLAIDA

REKLAMINĖS KAMPANIJOS

343

3

1,3 MLN. KARTŲ

1



31

NACIONALINĖS RŪMŲ VEIKLOS: 
VILNIAUS VERSLO MOTERŲ TINKLAS

Prezidentė
Jurga Rimkė, UAB „Intra Vires“ vadovė
Viceprezidentės
Irma Spudienė, UAB „DSP Plius“ vadovė
Ligita Žukauskaitė, UAB „Opera Optima“
Narės: 
Daiva Adutavičienė, UAB „Veritas Ana“ komercijos direktorė
Monika Prastienė UAB „MDP Holding”

NAUJA TARYBA

ŠIUO METU VILNIAUS 
VERSLO MOTERŲ 
TINKLAS VIENIJA     NARES44TARYBOS POSĖDŽIŲ, SUSITIKIMŲ,

RENGINIŲ

192020 M. SURENGTA
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Rūmų administruojami projektai – 
galimybės verslui ir mokslui
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VYKDYTI PROJEKTAI

• „WE ARE BALTIC“ klasterio eksporto plėtra
• Kartų privalumai verslo vystymui ir plėtrai
• Let‘s communicate!
• INBETS BSR
• Jungtinis KKI eksportas
• Jungtinis eksportas
• Gamybos procesų efektyvinimo kompetencijos
• Gamybos technologijų gilinimo kompetencijos
• European Enterprise Network

• EU4Business: Connecting Companies
• Parama socialiniam verslui Marijampolės apskrityje
• Parama socialiniam verslui Vilniaus apskrityje
• Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje
• Ukmergės neaktyvių darbingų asmenų ekonominio aktyvu-
mo ir neįgaliųjų integracijos į darbo rinką gerinimas suteikiant 
jiems reikalingus įgūdžius
• Jungtinis eksportas
• Jungtinis KKI eksportas
• Let‘s communicate!
• INBETS BSR
• „WE ARE BALTIC“ klasterio eksporto plėtra 
• European Enterprise Network

2019 M. 2020 M.
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IŠ VISO

319 ĮMONIŲ

179 NE RŪMŲ NARIAI

140  RŪMŲ NARIAI
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1. Paraiška „Parama socialiniam verslui Vilniaus apskrityje“ 
2. Paraiška „Parama socialiniam verslui Marijampolės apskrityje“
3. Paraiška „Ukmergės neaktyvių darbingų asmenų ekonomi-
nio aktyvumo ir neįgaliųjų integracijos į darbo rinką gerinimas 
suteikiant jiems reikalingus įgūdžius“
4. Paraiška „WE ARE BALTIC klasterio eksporto plėtra“
5. Paraiška „Let‘s communicate the EUSBSR for the benefit of 
the region“
6. Paraiška „Kartų privalumai verslo vystymui ir plėtrai“
7. Paraiška „Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje“

1. Paraiška „Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje“
2. Paraiška tapti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgy-
vendinamo projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatini-
mas“ partneriais

2019 METAIS BUVO APRENGOTOS:

2020 METAIS BUVO PARENGOTOS:

PROJEKTŲ PARAIŠKOS

3. Paraiška „SVV eksporto ir tarptautiškumo skatinimo kam-
panija“
4. Paraiška „Tvarus eksporto augimas Ukrainoje, pasinaudo-
jant klasterių teikiamais pranašumais“
5. Konsorciumo paraiška tapti Eurochambres projekto „EU-
4Business: Connecting Companies“ partneriais kūrybinių in-
dustrijų sektoriuje.
Paraiška „Supporting European SMEs to participate in public 
procurement outside EU“ (COSME COS-PPOUT-2020-2-03).
7. Paraiška „Tvaraus eksporto galimybių didinimas Sakartvelo 
regionuose“
8. Paraiška „Skirtingos kartos, skirtingi žmonės, skirtingos 
valstybės – vieni tikslai“
9. Paraiška „Establishment and application of information, con-
sultation, cooperation, certification mechanisms in Lithuanian, 
Latvian SME sectors“
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NAUJI 2021 M. PROJEKTAI

„TVARAUS EKSPORTO AUGIMAS 
UKRAINOJE, PASINAUDOJANT KLASTERIŲ 
TEIKIAMAIS PRANAŠUMAIS“

ĮMONIŲ SOCIALINĖS 
ATSAKOMYBĖS SKATINIMAS

SVV EKSPORTO IR 
TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMO 
KAMPANIJA

1
2
3
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PROJEKTINIŲ VEIKLŲ NAUDA IR GALIMYBĖS 2021 M.

Grupinis dalyvavimas parodose ir verslo misijose pagal prie-
monę „Naujos galimybės LT“.

Konferencijos:
• Žiedinė ekonomika regione.
• Socialinių investicijų nauda verslui ir visuomenei.
• Įmonių socialinė atsakomybė ekstremalių situacijų metu.

Atskaitingumo ir skaidrumo renginiai:
• Skaidri ir sąžininga veikla.
• Interesų konfliktų valdymas.
• Pranešėjų apsauga.
• Atskaitingumas ir skaidrumas.

Informaciniai seminarai ir diskusijos:
• Informacinis seminaras: tvari prekyba.
• Diskusija: įmonių socialinės atsakomybės skatinimas  
pasitelkiant švietimą.
• Informacinis seminaras: darbo santykiai ir socialinė  
atsakomybė.
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Sėkmės istorijų viešinimas:
• Eksporto sėkmės istorijos.
• Aplinkosaugos sėkmės istorijos.
• Mažumų ir bendruomenių įtraukimo ir integravimo 
sėkmės istorijo
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Įmonių tarptautiškumo skatinimas 
(Enterprise Europe Network): 

• Individualios verslo konsultacijos.
• Bendradarbiavimo partnerių paieška.
• Informacija ir konsultacijos verslo partnerių paieškos  
užsienio šalyse. 
• ES iniciatyvų, programų, finansavimo, vidaus rinkos  
klausimais.
• Vietiniai renginiai įmonių konkurencingumo ugdymui.
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Tarptautinė Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų veikla
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Seminarai įvairiomis ES ir kitų rinkų temomis 

Verslo pusryčiai 

Verslo kontaktų renginiai 

Dalyvavimas verslo misijose, verslo forumuose, konferenci-
jose, 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 

KRYPTIS – EKSPORTAS
Naujų eksporto rinkų ir verslo partnerių paieška tapo įpras-
tine 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. Padedant 
Rūmų specialistams, įmonėms lengviau pasiruošti dalyvauti 
tarptautinėse parodose ar kontaktų mugėse. 
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2020-ieji tapo išskirtiniais metais tarptautinei veiklai – viso 
pasaulio verslas prisitaikė prie nuotolinių konferencijų, par-
odų, B2B renginių. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų ekspertai padėjo Lietuvos įmonėms pasiruošti „online“ 
iššūkiams, organizavo nuotolinius eksporto renginius:
• Startavo Šanchajaus verslo programa „Product month in 
Baltic States“
Oficialiame programos atidaryme buvo pristatyta naujai su-
kurta virtuali platforma „Shanghai Fair 365 – Online Exhibi-
tion Platform“, kur jau šiandien galima rasti pagal sektorius 
suskirstytas Kinijos įmones, ieškančias kontaktų Europoje. 
• Virtualus Vilniaus PPAR Eksporto ir Kauno PPAR Ekspor-
tuotojų klubų tiltas. 
Renginio pagrindinis tikslas – užmegzti bendradarbiavimą tarp 
abiejų Rūmų eksportuotojus vienijančių Klubų bei įmonių, Klu-
bų narių. Į renginį prisijungė 24 Kauno ir Vilniaus Klubų narių.
• Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kartu su kon-
sorciumo partneriais (Estijos prekybos ir pramonės rūmais, 
Sakartvelo prekybos ir pramonės rūmais bei Armėnijos Res-

publikos prekybos ir pramonės rūmais) prisijungė prie @EU-
ROCHAMBRES įgyvendinamo projekto „EU4Business: Con-
necting Companies“ (@EU4BCC), kuris yra finansuojamas 
pagal Europos Sąjungos EU4Business iniciatyvą. Šiuo projek-
tu siekiama remti tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų 
kūrimą Rytų partnerystės šalyse padedant augti smulkioms ir 
vidutinėms įmonės.
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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)

ĮSTEIGTAS EKSPORTO KLUBAS

KOVO  27 D.

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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TARPTAUTINĖS VEIKLOS 

• 6 virtualūs seminarai apie užsienio rinkas.
• 210 suteiktų verslo konsultacijų, pristatytų Lietuvos įmonių už-
sienio interesantams.

• 20 virtualių tarptautinių verslo kontaktų renginių, verslo misijų 
ir B2B susitikimų (virš 150 Lietuvos įmonių, dalyvių).
• 2 verslo misijos (PAR ir Italija) .
• 1 paroda.
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TARPTAUTINĖS VEIKLOS 

• 13 įmonių pasirašė tarptautinius kontraktus  (EEN veiklų dėka).
• 41 susitikimai (tame tarpe virtualūs) su  Lietuvos ir užsienio 
ambasadoriais, komercijos atašė bei užsienio organizacijomis.
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84 individualios verslo konsultacijos Lietuvos įmonėms ekspor-
to, ES finansavimo ir tarptautinių programų klausimais.
152 įmonių kontaktai perduoti užsienio partneriams. 
256 įmonių (iš jų 80 – Rūmų nariai) suteiktos Enterprise Europe 
Network paslaugos.
18 Lietuvos įmonių pasiūlymai dėl tarptautinio bendradarbiavi-
mo EEN duomenų bazėje.
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Profesionalūs 
Rūmų mokymai – narių 
kompetencijų plėtra
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Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, gilindami, 
plėsdami dirbančiųjų kompetencijas, bendradarbiaudami su 
geriausiais įvairių sričių Lietuvos specialistais, organizuo-
ja esamiems ir potencialiems nariams įvairios tematikos ir 
trukmės mokymus (seminarus, kursus, konsultacijas), kurių 
metu pateikiama naujausia ir aktualiausia informacija. Ren-
ginių planai sudaromi, atsižvelgiant į Rūmų narių poreikius. 

2020 M. RŪMAI ORGANIZAVO 

162  SEMINARUS

KARANTINO LAIKOTARPIU ĮRENGTA 
TIESIOGINIŲ TRANSLIACIJŲ STUDIJA 

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

 1125 MOKYMŲ DALYVIAI

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.

KOMPETENCIJŲ PLĖTRA
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Asmens įgytų 
kompetencijų vertinimas – 
pagalba valstybei
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Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams įstatymu pa-
vesta 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 nuotoli-
nio elektroninio egzaminavimo sistema padeda profesinėms 
mokykloms nešališkai ir objektyviai įvertinti savo absolventų 
žinias, lyginti rezultatus ir koreguoti mokymo procesą atsi-
žvelgiant į darbo rinkos, verslo poreikius. 

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.

2020 M. BUVO ORGANIZUOTAS 

6005   ASMENŲ ĮGYTŲ 
         KOMPETENCIJŲ  
         VERTINIMAS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS
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Vilniaus prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų pagalba valstybei – 
deleguotų funkcijų vykdymas
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Prekybos, pramonės ir amatų rūmams valstybė delegavo pre-
kės kilmės sertifikatų ir force majeure pažymų išdavimą, do-
kumentų, naudojamų užsienio prekyboje, autentiškumo tvir-
tinimą ir konsultacijas brūkšninių kodų išdavimo klausimais. 
Didžiausią dalį tarp minėtų valstybės deleguotų funkcijų su-
daro 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 kie-
kvienai prekių siuntai, įformintai vienu atsiskaitomuoju do-
kumentu (sąskaita). Nelengvatinės prekių kilmės sertifika-
tas – tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, kurio 
išdavimas pagrįstas prekių įsigijimo, kilmę įrodančių doku-
mentų 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 2014–2020 metais: 

DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS
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2020 M. IŠNAGRINĖTI 

                ATVEJAI, 

  

DAUGIAU NEI                                             KONSULTACIJŲ 

DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Force Majeure pažymos: 
• 2019 m. išnagrinėti 3 atvejai

DOKUMENTŲ, NAUDOJAMŲ UŽSIENIO  
PREKYBOJE, AUTENTIŠKUMO TVIRTINIMAS –

1350
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Vilniaus prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai – prestižiniai
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2020 m. konkursų „Geriausia įmonė“ ir„Geriausia įmonės 
vadovė“ apdovanojimai:
Geriausia įmonė (vykdanti eksportą) 
• labai mažų ir mažų įmonių grupėje – UAB „EKENEX“
• vidutinių ir didelių įmonių grupėje – UAB „VARĖNOS PIENELIS“

Geriausia įmonė (nevykdanti eksporto)
• labai mažų ir mažų įmonių grupėje – UAB „VERSLAVITA“
• vidutinių ir didelių įmonių grupėje – UAB „AASE“
Geriausia įmonės vadovė  – MONIKA ŠABLINSKAITĖ-PRAS-
TIENĖ, UAB „MDP HOLDING“ vykdančioji vadovė ir savininkė. 

„Už pasiekimus 2020 metais“ (profesinio mokymo institu-
cijų kategorijoje) – VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO 
CENTRAS.
„Už pasiekimus 2020 metais“ (aukštųjų mokyklų kategorijoje) 
– MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

LPPARA konkurso didysis „EKSPORTO PRIZAS 2020 m.“  
apdovanojimai.
Laimėtojas – UAB „Varėnos pienelis“ 
LPPARA konkurso mažasis „EKSPORTO  PRIZAS 2020 m.“ 
apdovanojimai.
Laimėtojas – UAB „Ekenex“.

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 atrenka-
mi pagal įmonių rodiklius, vadovų visuomeninę veiklą, įstaigų pasiekimus. 
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RŪMŲ NARIŲ APDOVANOJIMAI

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarybos sprendimais nutarta:
Apdovanoti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų garbės ženklu sida-
bro „Darbo žvaigžde“ – Vilniaus PPAR tarybos narę Vydą Mozūriūnienę.
Apdovanoti bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“:
Vilmą Eidukynaitę, UAB „IT akademija“ direktorę;
Kęstutį Černecką, UAB „BY&N“ komercijos direktorių;
Alij Aleksandrovič, UAB „Rubineta“ valdybos narį;
Gintarą Didžioką, UAB „Straikas“ direktorių.
Apdovanoti ,,Padėkos ženklu“ – Jūratę Radzevičienę, advokatę
Apdovanoti ,,Darbo žvaigždės medaliu“ – Darių Butą, Vilniaus PPAR korporatyvinių 
reikalų ir komunikacijos vadovą.
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