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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
2018 – 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA
PREZIDENTO ĮŽANGINIS ŽODIS
Gerbiami kolegos, Rūmų nariai, partneriai,
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai šiandien Jus pasitinka kaip stipri
projektinė organizacija, verslo ir mokslo bendruomenės balsas, partneris ir
galimybių platforma.
Per ketverius metus vieningai dirbant su rūmų Viceprezidentais, Tarybos
nariais ir Rūmų administracija pavyko sėkmingai vystyti mūsų organizacijos
plėtrą ir gerinti veiklos rezultatus, įveikti COVID-19 pandemijos ir
tarpvalstybinių konfliktų sukeltus iššūkius, stiprinti rūmų įtaką ir įvaizdį, kurti
vertę ir galimybes verslui.
Siekdami geresnių sąlygų verslui ir atstovaudami savo narių interesams,
kartu su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija per
pastaruosius ketverius metus apie 250 kartų kreipėmės į LR Vyriausybę ir
kitas institucijas, pateikdami Rūmų poziciją teisėkūros ir kitais klausimais.
Mūsų organizacijoje veikiančios profesionalų ir ekspertų komisijos randa
geriausius sprendimus tiek jaunam verslui, tiek verslo milžinams, tiek mokslo
bendruomenei.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai tapo finansiškai stipria
organizacija su subalansuotu biudžetu ir stabilizuotais finansiniais srautais.
Naujų eksporto rinkų ir verslo partnerių paieška tapo įprastine Rūmų veikla.
Per pastaruosius ketverius metus rūmuose lankėsi užsienio šalių verslininkų,
diplomatų, tarptautinių organizacijų delegacijos, Rūmų nariai aktyviai
dalyvavo beveik 200 verslo misijų, susitikimų ir renginių, kur susitiko su
kolegomis iš viso pasaulio. Siekdami suteikti kuo didesnės pridėtinės vertės
nariams, Rūmai taip pat aktyviai vykdė projektinę veiklą tiek nacionaliniu, tiek
tarptautiniu mastu.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir toliau sieks pažangos,
išsikeliant aukštą ambiciją – tapti tvaraus ir pradedančio verslo sąveikos,
mokslo ir verslo bendrystės bei kompetencijų kėlimo, sprendimų ir paramos
verslui bei eksporto – importo rinkų centru.
Tikiu, kad Rūmai su nauju proveržiu sėkmingai tęs darbus, kurs vertę, augins
ir stiprins organizaciją kaip verslo ir mokslo bendruomenės branduolį.
SIGITAS LEONAVIČIUS
2014–2017 ir 2018-2021 metų Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
prezidentas
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
2018 – 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA
DIREKTORIAUS ĮŽANGINIS ŽODIS
Gerbiami Rūmų nariai ir partneriai,
2018–2021 metų laikotarpis buvo kupinas iššūkių ir naujų galimybių, kurias
puikiai išnaudojo veržli ir susitelkusi Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmų bendruomenė.
Noriu išreikšti padėką Rūmų Prezidentui Sigitui Leonavičiui ir Tarybai už
palaikymą ir galimybę tobulinti bei vystyti organizacijos veiklos procesus,
kurie leido sėkmingai burti verslo ir mokslo bendruomenę, pasiekti
nacionalinius ir tarptautinius tikslus, kurti vertę ir naujas galimybes nariams.
Bendras ir sustyguotas Rūmų komandos darbas ir bendrystė su nariais
padėjo didinti Rūmų tarptautiškumą per dalyvavimą misijose ir
tarptautiniuose renginiuose, sutarčių pasirašymą ir iniciatyvų įgyvendinimą.
Didinome deleguotų funkcijų vykdymo apimtis, stiprinome projektinę veiklą,
auginome surengtų mokymų ir seminarų skaičių, stiprinome verslo, eksporto
klubų bei verslo moterų tinklo veiklas, ryšius ir narių atstovavimą savivaldoje,
telkėme dėmesį Rūmų įvaizdžio stiprinimui ir efektyviai komunikacijai.
Pagrindinės Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos kryptys leido
pasiekti tvaraus augimo finansinėje perspektyvoje ir sėkmingai prisitaikyti
prie skaitmenizavimosi periodo pandemijos metu.
Džiaugiuosi, kad kartu su Rūmų bendruomene vieningai įveikėme
pandemijos sukeltus iššūkius, o šiandien – kovojame su geopolitiniais
padariniais.
Ačiū Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų komandai ir visiems
nariams, kurie padeda kurti augančią, pažangią ir vertę kuriančią
organizaciją.
DR. ALMANTAS DANILEVIČIUS
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI ŠIANDIEN
VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI ŠIANDIEN - tai platus Lietuvos verslo atstovų
tinklas ir bendruomenė, vienijanti apie 500 Lietuvos įmonių bei organizacijų iš įvairių verslo sektorių.
Rūmų misija – atstovauti verslo interesams valstybės ir regioninės valdžios institucijose, taip pat teikti
verslo įmonėms reikalingas paslaugas.
Vilniaus Rūmai kartu su Alytaus ir Ukmergės filialais yra verslo bendruomenę jungianti organizacija
Lietuvoje, veikianti, pagal LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą.
Pasitelkdami šiuolaikinę vadybą, technologijas ir žmogiškąsias kompetencijas, Rūmai siekia tapti viena
iš pažangiausių, stipriausių ir lyderiaujančių verslo bendruomenių Lietuvoje, kurios pagrindiniai tikslai:
•
•
•
•

Stiprinti įmonių konkurencingumą.
Gerinti verslo aplinką.
Burti ir stiprinti verslo bendruomenę.
Kurti darnią ir harmoningą visuomenę.

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS
IR AMATŲ RŪMŲ 2018 – 2021 M. TARYBA

Prezidentas
Sigitas LEONAVIČIUS
UAB „Traidenis“
generalinis direktorius

Viceprezidentė
Laura Aldonė
MB „Global world
consulting agency“

Viceprezidentas
Gintautas KVIETKAUSKAS
UAB „Arginta group“
direktorius

Viceprezidentė
Dr. Birutė MIŠKINIENĖ
VšĮ „Vilniaus universiteto verslo
mokyklos“ direktorė

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

Viceprezidentas
Tautginas Sankauskas
UAB TEF „Vilteda“
generalinis direktorius
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Viceprezidentė
Jurga Rimkė
UAB „Intra Vires“
savininkė ir vadovė

Tarybos narys
Virginijus Adutavičius
UAB „Veritas Ana“
vadovas

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

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

Tarybos narys
Taurimas Valys
MB „Orkos šuolis“
vadovas

Tarybos narys
Egidijus Langys
Advokatų bendrijos
AVOCAD partneris

Tarybos narys
Gintaras Ciganas
UADB „Aon Baltic“
regiono vadovas

Tarybos narys
Edvardas Bielskis
UAB „Coner“
vadovas

Tarybos narė
Vilma Eidukynaitė
UAB „IT akademija“
direktorė

Tarybos narė
Irma SPUDIENĖ
UAB „DSP Plius“
įkūrėja ir vadovė

Tarybos narė
Irena Jokšienė
UAB „Oda LT“
direktorė

Tarybos narys
Arūnas ŠARKA
Advokatų kontoros Šarka,
Jankauskas, Krolienė’’ seniūnas

Tarybos narys
Aleksandras Toropčinas
UAB „Sakret LT“
vadovas

Tarybos narys
Alij Aleksandrovič
UAB „Rubineta“
valdybos narys

Tarybos narys
Nerijus Keršys
UAB „Inkamus“
direktorius

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
TARYBOS GARBĖS VICEPREZIDENTAI

Viktoras Budraitis

Prof. dr. Rimvydas Jasinavičius

TARYBOS POSĖDŽIAI IR NUTARIMAI 2018-2021 M.
Tarybos posėdžių skaičius (2018 – 2021 m.): 42
Priimtų nutarimų skaičius (2018 – 2021 m.): 156
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ 2018 – 2021
M. VEIKLOS PRIORITETAI IR KRYPTYS

1 PRIORITETAS

3 PRIORITETAS

LABIAU KONSOLIDUOTI VISŲ RŪMŲ
VEIKLĄ LIETUVOS MASTU

LABIAU KONSOLIDUOTI VISŲ RŪMŲ
VEIKLĄ LIETUVOS MASTU

Tikslai:

Tikslai:

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

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

2. Sutelktus narius vienyti bendromis iniciatyvomis.

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

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.

įgyvendinimo procesuose.

Nauda nariams:
Nauda nariams:
1. Sinergijų galimybės, efektyvesnis bendradarbiavimas,
papildomų narių pajamų augimas.

1. Veiksmingiau atstovaujama interesams, didėja operatyvumas,
generuojamas tvirtas grįžtamasis ryšys iš verslo.
2. Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, daugiau prestižo.

2. Veiksmingiau atstovaujama interesams, didėja operatyvumas,
generuojamas tvirtas grįžtamasis ryšys iš verslo.

2 PRIORITETAS

4 PRIORITETAS

IMTIS LYDERYSTĖS KONSOLIDUOJANT
VISAS VERSLO ORGANIZACIJAS

IMTIS LYDERYSTĖS KONSOLIDUOJANT
VISAS VERSLO ORGANIZACIJAS

Tikslai:

Tikslai:

Didinti naujų narių skaičių (išskirtas prioritetas trumpuoju

Geriau panaudoti tarptautinius komercijos ryšius.

laikotarpiu).

Uždaviniai / priemonės:
Kokybiškai veikti, teikti naudingas paslaugas, aktyviai atstovauti
narių interesams.

Nauda nariams:
Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, daugiau prestižo.

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
komunikacija.
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RŪMŲ PASLAUGOS NARIAMS IR LIETUVOS VERSLUI
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;
• Ir daug kitų.

DALYVAVIMAS RŪMŲ VEIKLOJE:
• Rūmų bendruomenės klubai;
• Susitikimai su verslo, valdžios ir savivaldos atstovais;
• Stipriausių įmonių ir geriausių vadovų konkursai;
• Seminarai ir mokymai;
• Narių prisistatymai Rūmų renginiuose;
• „Narys – nariui“ specialių pasiūlymų sistema.

TARPTAUTINĖ VEIKLA:
• Verslo misijos;
• Tarptautinės parodos;
• Kontaktų mugės;
• B2B renginiai ir daug kitų.

RŪMŲ TEIKIAMA NAUDA NARIAMS:
• Verslo plėtra Lietuvoje ir užsienyje, pasinaudojant Rūmų pasauliniu tinklu ir kontaktais;
• Rūmų kuruojamų struktūrinių fondų projektų teikiama finansinė nauda;
• Verslo interesų atstovavimas valstybiniu lygiu;
• Priklausymas Rūmų tinklui – patikimo verslo partnerio ženklas;
• Savirealizacijos galimybės pasidalinant sukaupta patirtimi, sėkmės istorijomis;
• Įmonės žinomumo didinimas per Rūmų turimus sklaidos kanalus (renginiuose, tinklapyje, Rūmų
patalpose ir kt.).
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ NARIAI
2018-2021 M.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2018 – 2021 metais sėkmingai sprendė kilusius iššūkius,
susijusius su dviem COVID-19 paskelbtais karantinais.
Didžiausias dėmesys karantino metu skirtas paslaugas nariams pritaikyti online režimui: padėti ir
konsultuoti įmones, ieškoti naujų rinkų, tiekimo grandinių bei tinkamai atstovauti nariams vyriausybiniu
lygiu.
Nepaisant įtemptos ekonominės situacijos, organizacijos narių skaičius sumažėjo nežymiai, o didžiausią
korekciją lėmė priimtas sprendimas pašalinti iš narių dvejus metus narystės mokesčio nesumokėjusias
įmones.
Rūmų nariai yra ne tik Vilniaus, Alytaus ir Ukmergės regionų įmonės bei atskiri verslininkai, advokatai,
finansininkai, ūkininkai, bet ir visos Lietuvos verslo atstovai. Rūmai atviri visoms sąžiningoms įmonėms ir
verslininkams, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio ar dydžio. Kiekvienas narys yra svarbus ir
girdimas.

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
VIENIJA SKIRTINGŲ VEIKLŲ ĮMONES IR VERSLININKUS

I. VILNIAUS PREKYBOS, IR AMATŲ RŪMŲ NARIŲ PASISKIRSTYMAS
PAGAL FILIALUS:

33
7%

34
7%

Vilnius
Alytus
Ukmergė

427
86%
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II. VILNIAUS PREKYBOS, IR AMATŲ RŪMŲ NARIŲ PASISKIRSTYMAS
PAGAL VIDUTINĮ METINĮ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ:

5%

6%

Labai mažos (1-9 darbuotojai)

Mažos (10-49)

15%

51%

Vidutinės (50-249)

Didelės (250 ir daugiau)

23%
Mokymo įstaigos

III. VILNIAUS PREKYBOS, IR AMATŲ RŪMŲ NARIŲ PASISKIRSTYMAS
PAGAL VYKDOMOS REGISTRUOTOS VEIKLOS RŪŠĮ:

5%

2%3%

Paslaugos
Gamyba

5%

39%

Prekyba
Švietimas

21%

Transportas
Finansinės paslaugos

25%

Kita
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI FINANSIŠKAI STIPRI ORGANIZACIJA
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų apyvarta net įtempčiausiu Lietuvos ekonomikai metu - 2020
metais buvo didesnė nei praėjusios kadencijos pike - 2017 m. (1,009 mln. Eur/ 0,951 mln. Eur).
Didžiausios pajamos fiksuotos 2019 metais - 1,643 mln. Eur, o nuo šio rodiklio nedaug atsilieka ir šių
metų pajamų planas - 1,568 mln. Eur.
Pažymėtina, kad nepaisant ekonomikos turbulencijų, Rūmų biudžetas - subalansuotas ir Rūmai žengia
tvaraus augimo keliu. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos rezultatas 2018-2021 metų
kadencijos metu buvo teigiamas.

1643
1259

1142
1009

951

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

RŪMŲ NARIŲ MOKESČIŲ DINAMIKA 2018-2021 M. (tūkst. Eur.)

144,4
140,7
136,4

2018 m.

12

2019 m.

131,6

2020 m.

2021 m.

RŪMŲ PAJAMOS 2018-2021 M. (tūkst. Eur.)
700

600

500

400

300

200

100

0
2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Stojamasis ir nario mokestis

Sertifikatų ir dok. autentiškumo tvirtinimas

Mokymų orgnizavimas

Profesinis mokymas

Tarptautiniai projektai

Vietiniai projektai

Misijos ir parodos
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI NAUDINGI VERSLUI IR VALSTYBEI
Prekybos pramonės ir amatų rūmai yra vienintelė skirtingas verslo šakas vienijanti organizacija, veikianti
pagal atskirą Lietuvos Respublikos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą. Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų viena iš pagrindinių funkcijų – atlikti ekonominę veiklą reglamentuojančių
dokumentų ekspertizę bei teikti siūlymus gerinti verslo aplinką. (Lietuvos Respublikos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 str. 1 dalies 6 p.).
Siekdami kuo geriau atstovauti savo narių interesus, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu, ministerijomis ir institucijomis,
savivaldybių administracijomis ir vadovais, turi savo atstovus regionų ir rajonų verslo tarybose, įvairiuose
komitetuose.
Rūmai nuolat teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. Siekiant kuo palankesnių sąlygų verslui,
valdžios institucijoms perduodamos Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių problemos ir
galimi jų sprendimo būdai.

I. VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ATSTOVAI DARBO
GRUPĖSE, KOMISIJOSE, TARYBOSE 2018 – 2021 M.:
• 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;
• Aukštojo mokslo taryboje.
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SKAIDRUS VERSLO ATSTOVAVIMO PAVYZDŽIAI 2018-2021 M.
Atstovavimas nariams LRV ekonomikos grupėje.
Atstovavimas nariams DNR Investiciniame komitete.
Atstovavimas Rūmų nariams asociacijos Finansų komitete.

I. ATSTOVAVIMAS RŪMŲ NARIŲ INTERESAMS IR PAGALBA KARANTINO
LAIKOTARPIU:
2020-03-24 diplomatinė pagalba UAB „MDP Holding“ atskraidinti į Lietuvą 5 mln. apsauginių kaukių.

II. 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.

III. 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;

15

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 siekio 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.

IV. SUSITIKIMAI SU:
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
LR Aplinkos ministerija
LR Vidaus reikalų ministerija
LR Užsienio reikalų ministerija
LR Finansų ministerija
LRE Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
LR Žemės ūkio ministerija
Užimtumo tarnyba
Valstybinė mokesčių inspekcija

NACIONALINĖS RŪMŲ VEIKLOS 2018-2021 M.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos prioritetas - nauda nariams. Kasmet pateikiama
naujų paslaugų nariams, vystomos verslo pamėgtos veiklos, renginiai, B2B kontaktų sesijos, naujo nario
dienos bei išvystyta klubinė veikla: Rūmuose veikia Verslo moterų tinklas, Eksporto klubas, Verslo
vadovų klubas.
Nuo 2018 metų Rūmuose pradėjo veikti konsultacinis ekspertų centras, kuriame nariai dalijasi savo
įžvalgomis, patarimais su kitais nariais ypatingomis sąlygomis.

RŪMŲ EKSPERTAI:
I. VERSLO PLĖTRA IR FINANSAVIMAS:
Linas Armalys, „Noviti“ (ex. „Credital verslui“) vadovas.
Ekspertinis sritys:
• Smulkių ir vidutinių įmonių finansavimas;
• Finansavimo šaltiniai ir būdai: verslo paskolos, faktoringas, atsiskaitymo garantija;
• Verslo plėtra.
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Audrius Zabotka, verslo finansavimo bei personalo atrankų ekspertas.
Ekspertinės sritys:
•
•
•
•
•

Verslo finansavimo poreikio įvertinimas, efektyviausios finansavimo struktūros bei būdų parinkimas;
Finansavimo pritraukimas, atstovavimas finansų įstaigose;
Mediacija tarp verslo subjektų ir finansuotojų/kreditorių;
Konsultacijos verslo perdavimo/perėmimo klausimais;
Konsultacijos personalo atrankų ir pritraukimo klausimais.

II. STRATEGINIS VALDYMAS:
Asta Trapulionienė, tarptautinės strateginės marketingo agentūros „DigiAstrum“ vadovė, prekinių
ženklų/paslaugų kūrimo, vystymo ir išvedimo į užsienio rinkas ekspertė.
Ekspertinės sritys:
•
•
•
•
•
•

Konsultavimas tarptautinio/vietinio marketingo projektų valdymo klausimais;
Žinomumą ir pelningumą didinančių strateginių marketingo/pardavimo planų kūrimas, valdymas;
Prekinio ženklo/paslaugos kūrimas, vystymas, tarptautinis įvedimas. Brandingas/rebrandingas;
Tarptautinės plėtros į užsienio šalis strategijos, šalių marketingo biudžetų kūrimas,valdymas;
Internetinės, socialinio marketingo strategijos kūrimas, įgyvendinimas;
Strateginių sesijų vedimas aukščiausio lygio bei padalinių vadovams. Koučingo sesijos verslui vystyti.
Vadovų mentorystė, mokymai;
• Partnerių paieška užsienyje (Europa, Rusija, Baltijos šalys, EMEA).

Darius Samuolis, konsultavimo ir mokymų įmonės „Ledo Mintys“ verslo treneris, bendrasavininkas,
profesionalus organizacijų vadovas.
Ekspertinės sritys:
• Organizacijos verslo modelio rengimas;
• Tikslų formavimas, strategijos parinkimas pavertimas į užduotis, strateginių rodiklių nustatymas;
• Atsakomybių organizacijoje paskirstymas, veiklos rodiklių (KPI) nustatymas, bendradarbiavimo
principų, struktūros nustatymas;
• Veiklos planavimas, biudžetų paregimas, priežiūra, atskaitomybė;
• Pokyčių įgyvendinimas;
• Vadovo įrankiai – grįžtamasis ryšys, tikslų kėlimas, susitikimai akis į akį, komunikacija, pasitarimų
organizavimas.

III. KONSULTACIJOS SKIRIAMOS – SAVININKAMS, ORGANIZACIJŲ
VADOVAMS, VADOVŲ KOMANDOMS.
Andrius Janiukštis – „Academia Dominorum“ bendrasavininkas, vadovavimo ir lyderystės ekspertas,
lektorius, sertifikuotas treneris.
Ekspertinės sritys:
•
•
•
•
•

Vadovavimas ir lyderystė;
Ugdantysis vadovavimas (ang. Coaching);
Asmenybių ugdymas;
Bendravimas ir Bendradarbiavimas komandoje;
Asmeninis efektyvumas.

Konsultacijos skiriamos įmonių savininkams, organizacijų vadovams, vadovų komandoms.
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IV. RINKOS TYRIMAI:
Dovilės Končak vadovaujamo darbo patirtis – 7 metai, o tiesioginio darbo su rinkos tyrimais – net 10
metų. Ji taip pat dėstė rinkos tyrimų tema VU, ISM ir Tarptautinėje teisės ir verslo kolegijoje, yra
tinklalaidės MR Hackers bendraautorė. Šiuo metu tarp jos atsakomybių yra ir lokalių bei tarptautinių
kompanijų konsultavimas tyrimų klausimais, tyrimų dizainų rengimas ir jų tikslingo įgyvendinimo
kuravimas. Išsilavinimas – sociologija ir ekonomika.

Pagrindinės domėjimosi ir veiklos sritys Rūmuose:
•
•
•
•
•

Komandų konkuravimas ir bendradarbiavimas;
Vidinių krizių valdymas;
Empatiška lyderystė;
Verslo rizikų vertinimas ir valdymas;
PnL.

V. TEISĖ:
Egidijus Langys – tarptautinės advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas, partneris. Egidijus
Langys yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras, teismo mediatorius. Pagrindinės Egidijaus
Langio veiklos sritys yra konsultacijos įmonių teisės, akcininkų ginčų, vadovų ir akcininkų atsakomybės
klausimais, fizinių ir juridinių asmenų bankroto, tyčinio bankroto klausimais. Egidijaus Langio, kaip viena
iš veiklos sričių yra mokymų vedimas įmonių vadovams apie vadovo ir dalyvio atsakomybę, fizinių ir
juridinių asmenų bankroto teisinius aspektus. Egidijus Langys nuolat atstovauja klientus bendrosios
kompetencijos ir arbitražo teismuose, taip pat konsultuoja darbo ir šeimos teisės klausimais.

Jonas Zaronskis – tarptautinės advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas, partneris. Jonas
Zaronskis yra tarptautinės teisės ekspertas kuriant strategijas bei sprendžiant iškilusias problemas
įvairiose pasaulio šalyse. Pagrindinės Jono Zaronskio veiklos sritys yra konsultacijos tarptautinės teisės
klausimais, nemokumo, įmonių, energetikos, farmacijos, konkurencijos, juridinių asmenų bankroto,
restruktūrizavimo bei kitais teisės klausimais. Jono Zaronskio, kaip viena iš veiklos sričių yra mokymų
vedimas juridinių asmenų bankroto bei restruktūrizavimo teisinėmis temomis. Jonas Zaronskis nuolat
atstovauja klientams bendrosios kompetencijos teismuose, konsultuoja bei atstovauja klientams
tarptautiniuose projektuose, užsienio institucijose įvairiose pasaulio šalyse.

Laurynas Staniulis – tarptautinės advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas, partneris.
Laurynas Staniulis specializuojasi viešųjų pirkimų, sutarčių, nekilnojamojo turto ir statybų, bei įmonių
valdymo teisės srityse. Laurynas Staniulis sėkmingai konsultavo ir atstovavo klientus tarptautiniuose
viešųjų pirkimų konkursuose, kompleksiniuose turto bei įmonių perleidimo instituciniams investuotojams
sandoriuose. Taip pat, per savo karjerą Laurynas Staniulis yra sukaupęs reikšmingos patirties įvairiose
bylose, susijusiose su sutarčių teise, įmonių teise, viešųjų pirkimų teise, nekilnojamojo turto teise, taip
pat žalos atlyginimo bylose.

Dr. Algirdas Miškinis, advokatų profesinės bendrijos „Miškinis ir partneriai“ vadovaujantis partneris,
advokatas.
Praktikos sritys:
• Įmonių teisė;
• Ginčai;
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•
•
•
•
•

Konkurencijos teisė;
Mokesčių ir finansų teisė;
Tarptautinės prekybos teisė;
Transporto teisė;
Baudžiamoji teisė.

Dovilė Aukštuolytė, advokatų profesinės bendrijos „Miškinis ir partneriai“ partnerė, advokatė,
sertifikuota duomenų apsaugos pareigūnė.
Praktikos sritys:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asmens duomenų apsauga;
Darbo teisė;
Įmonių teisė;
Įmonių susijungimai ir įsigijimai;
Ginčai;
Komercinė teisė;
Mokesčių teisė;
Nekilnojamojo turto teisė.

Advokatė Laura Beinorienė (Advokatės L. Beinorienės kontora).
Specializuojasi intelektinės nuosavybės (autorių teisių, prekių ženklų, dizainų) ir asmens duomenų
apsaugos srityse.

VI. FINANSAI:
Kristina L. Aleknienė – UAB BALTIC ACCOUNTING EXPERTS vadovė. Kristina Aleknienė
specializuojasi ir teikia paslaugas finansinės apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, finansinės
atskaitomybės rengimo srityse bei konsultuoja mokesčių klausimais.
UAB BALTIC ACCOUNTING EXPERTS – patyrusių ekspertų komanda, kuri yra išsamiai susipažinusi ir
nuolat praktikoje taiko nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus bei yra pasirengę ne tik teikti
kasdienes finansinės apskaitos paslaugas, bet ir pasiūlyti ir rasti praktinius sprendimus įvairiais
susijusiais klausimais. Pagrindinės paslaugų grupės yra finansinė apskaita, darbo užmokesčio apskaita,
finansinės atskaitomybės rengimas, papildomos apskaitos paslaugos, konsultacijos mokesčių
klausimais.

Mindaugas Bičkauskas – patirties portfelyje – 24 metai vadovaujančiose pozicijose įvairiuose
bankuose, lizingo įmonėje, investicinėje bankininkystėje. Parex, Ūkio banko lizingas, Bankai Finasta,
Citadele leido p. M. Bičkauskui įgyti patirties ieškant geriausio sprendimo klientui, o darbas krizių metu
tik įrodė, kaip svarbu kalbėtis ir pasitikėti.
Ekspertinės sritys Rūmuose:
• Smulkių ir vidutinių, didelių įmonių finansavimas pritaikant įvarius produktus: paskolos, kredito linijos,
faktoringas, lizingas finansuoti tiek apyvartai, tiek investicijoms į įrangą, nekilnojamąjį turtą ar įsigyjant
verslą.
• Galimybių išnaudojimas gauti finansavimą pritraukiant Invegą, Žemės ūkio Paskolų ir garantijų fondą.
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VII. IT SAUGA:
ESET IT inžinierius Ramūnas Liubertas, NOD BALTIC.
Specializacija:
•
•
•
•

Kibernetinis saugumas;
Kritinės infrastruktūros administravimas;
Kompleksinių saugumo sprendimų modeliavimas;
Įmonės atsparumo kibernetinėms grėsmėms auditas.

Ekspertas turi daugiau nei 17 metų patirtį informacinių technologijų srityje (6 iš jų užsiėmė tiesiogiai su IT
saugumu susijusia veikla), Vilniaus Gedimino technikos universitete baigė informatikos inžinerijos
bakalauro ir magistro studijas. Profesinėje veikloje remiasi praktiškumo principu: tai, kas yra aprašyta
teoriškai, būtina išbandyti ir praktiškai. Ekspertas turi keleto metų dėstymo patirtį įvairaus tipo ir žinių
lygmens auditorijai.

VIII. DRAUDIMO PASLAUGOS:
Jonas Plačiakis, UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ generalinis direktorius.
Daugiau nei 10 metų patirties bankininkystėje bei virš 20 metų patirties draudime. Rūmų narius, kurie
užsiima arba ketina užsiimti eksportu, konsultuoja, kaip valdyti neatsiskaitymų riziką pradedant prekiauti
naujose rinkose ar su naujais pirkėjais (neatsiskaitymo rizikos valdymas).

2018 - 2021 M. VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ
RŪMUOSE ATSINAUJINO IR ĮSIKŪRĖ TRYS KLUBAI:
VERSLO MOTERŲ TINKLAS

EKSPORTO KLUBAS

VERSLO VADOVŲ KLUBAS

VILNIAUS VERSLO MOTERŲ TINKLAS SIŪLO VERSLO VYSTYMO
GALIMYBES IR FORMUOJA MOTERŲ VERSLUMUI PALANKIĄ
APLINKĄ
Vilniaus verslo moterų tinklo veikla atnaujinta 2018 m. Klubas vienija 50 narių ir surengė daugiau nei 20
renginių.
Klubas siūlo:
•
•
•
•
•

Patirties mainus.
Verslo ryšių plėtojimą Lietuvoje ir už jos ribų.
Profesinių, vadovavimo ir lyderystės kompetencijų stiprinimą.
Bendrus projektus ir iniciatyvas.
Dalyvavimą teisėkūroje.

Esame kartu, kad galėtume augti ir auginti savo verslus bei padėti augti kitoms!
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KAS YRA IR KAS NĖRA VVMT?
Nesame pardavimų ar pardavėjų klubas, bet verslo sėkmė ir plėtra mums svarbu. Pirmiausia stengiamės
viena kitą pažinti, nes tik taip atsiranda pasitikėjimas, o vėliau ir bendri projektai, rekomendacijos ir
rezultatai. Pažinimui ir pasitikėjimui reikia laiko, todėl kuo aktyviau įsijungiama, tuo greičiau galima tikėtis
grąžos.
Nesame labdaros klubas, bet mielai dalinamės patirtimi, galimybėmis, žiniomis ir rekomendacijomis.
Mums rūpi lygios moterų galimybės versle ir tarpusavio solidarumas, svarbu savo pavyzdžiu keisti
aplinkinių požiūrį į verslias moteris: palaikyti ir skatinti jaunų moterų, mamų ir senjorių verslo iniciatyvas.

VMT VEIKLOS FORMOS:
• Susitikimai – diskusijos aktualiomis temomis, kurias pristato ekspertai. Šie susitikimai vyksta kas
mėnesį ir yra atviri – juose gali dalyvauti ne tik VVMT ir VPPAR nariai.
• Verslo pusryčiai, kurių metu neformalioje aplinkoje kalbiname kokią nors viešnią, kviečiame
susipažinti būsimas nares, aptariame projektus ir iniciatyvas. Pusryčiai organizuojami kartą per
mėnesį, į juos kviečiamos VVMT narės, kandidatės ir besidominčios mūsų veikla verslininkės.
• Kitų regionų VMT renginiai.
• Metinis visos Lietuvos verslo moterų tinklo renginys, kiekvienais metais skirtingame regione.
• Vizitai į įmones.
• Verslo misijos ir verslo moterų organizacijų renginiai kitose šalyse.

VVMT VALDYMO STRUKTŪRA
VVMT veiklą koordinuoja vieneriems metams renkama penkių narių Taryba, kurioje šiuo metu: Jurga
Rimkė UAM “Intra Vires”, Irma Spudienė UAB “DSP Plius”, Daiva Adutavičienė UAB “Veritas Ana,
Monika Šablinskaitė-Prastienė UAB „MDP Holding“, Berta Čaikauskaitė UAB “Berta And” + 1 Tarybos
narė BPW Young atstovavimui Dovilė Končak “RAIT group”.
Savo veikloje VVMT vadovaujasi veiklos reglamentu.

KAS GALI TAPTI VVMT NARĖMIS?
Tinklo narėmis gali tapti verslo savininkės, bendrasavininkės ir aukščiausio lygio (įmonės arba padalinio)
vadovės, atstovaujančios įmones ar organizacijas, kurios yra VPPAR narės.
Kviečiame geriausias! Iniciatyvias, norinčias veikti, pozityvias bei šiuolaikiškas verslininkes, kurios ieško
bendraminčių, siekia profesionalumo, domisi naujovėmis, yra kūrybiškos, versle ir gyvenime vadovaujasi
vertybinėmis nuostatomis.
Jei norite plėtoti savo verslą, ieškote bendraminčių naujiems projektams arba knieti pasidalinti sukaupta
patirtimi ir padėti kitoms, VVMT yra tinkama vieta save realizuoti.

NARYSTĖS PRIVALUMAI
•
•
•
•
•

Bendraminčių tinklas visuose Lietuvos regionuose, Narystė tarptautinėje Federacijoje BPW.
Galimybė dalyvauti tik narėms skirtuose renginiuose.
Palankesnės sąlygos dalyvauti renginiuose, lyginant su kitomis VPPAR (ne)narėmis.
Informacija apie kitose šalyse vykstančius moterų verslininkių renginius ir galimybė juose sudalyvauti.
Informacijos apie nares ir jų vykdomą veiklą / iniciatyvas viešinimas per LVMT paskyras FB,
Linkedin’e, svetainę.
• Uždara FB grupė tik narėms dalintis spec. informacija, patarimais, prašymais, renginių ar veiklos
naujovėmis.
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NARYSTĖS SĄLYGOS
Norint prisijungti reikia:
•
•
•
•

Užpildyti anketą.
Apsilankyti atviruose VVMT renginiuose mažiausiai 2 kartus.
Turėti 2 narių rekomendacijas.
Būti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narėmis.
• Po VVMT Tarybos patvirtinimo sumokėti narystės mokestį.

EKSPORTO KLUBAS – KLUBAS, VIENIJANTIS
EKSPORTUOJANČIAS SAVO PRODUKCIJĄ AR VYKDANČIAS
PASLAUGŲ EKSPORTĄ ĮMONES
Eksporto klubas įsteigtas 2020 m. Klubas vienija 30 eksportuotojų ir surengė 8 renginius.

KLUBO VEIKLOS TIKSLAI:
•
•
•
•

Skatinti įmonių eksportą.
Stiprinti verslo bendruomenės etiką ir kultūrą.
Kelti klubo narių kompetenciją, stiprinti bendruomeniškumą.
Kurti malonią ir naudingą aplinką klube.

KLUBO VALDYBA:
Kęstutis Černeckas
(Eksporto klubo pirmininkas, UAB „BY&N“ komercijos vadovas)
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Laura Kaziukonienė
(UAB „Geld Baltic“ direktorė)
Gintaras Didžiokas
(UAB „Straikas“ direktorius)
Alij Aleksandrovič
(VPPAR Tarybos narys, UAB „Rubineta“)
Dr. Vyda Mozūriūnienė
(VPPAR Tarybos narė, UAB „Comfort Heat“ vadovė)

Klubą koordinuja Rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Audronė Masandukaitė.

VERSLO VADOVŲ KLUBAS – KLUBAS, VIENIJANTIS PER 40
AUKŠČIAUSIO LYGIO VADOVŲ IR ĮMONIŲ SAVININKŲ
Verslo vadovų klubas įsteigtas 2021 m. ir vienija daugiau nei 40 narių.
Klubo tikslai:
•
•
•
•
•
•

Skatinti tiek verslo, tiek ir asmeninių ryšių vystymąsi.
Stiprinti verslo bendruomenės etiką ir kultūrą.
Kelti klubo narių kompetenciją, stiprinti bendruomeniškumą.
Kurti malonią ir naudingą aplinką klube.
Dalintis aktualia ir naujausia informacija, kuri padėtų verslui vystytis greičiau.
Inicijuoti ES projektų rengimą, teikimą ir įgyvendinimą verslo vadovų klubo veiklai vykdyti, viešinti ir
verslo partnerystei plėtoti.
• Inicijuoti verslo vadovų klubo tarptautinį bendradarbiavimą su panašia veikla užsiimančiais klubais
užsienyje.
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KLUBO VALDYBA:

Vilma Eidukynaitė
(Verslo vadovų klubo pirmininkė, VPPAR Tarybos narė, UAB „IT akademija“ direktorė)
Vyda Mozūriūnienė
(VPPAR Tarybos narė, UAB „Comfort Heat“ vadovė)
Irma Bučinskaitė
(UAB „Benme“ direktorė)
Gintaras Ciganas
(VPPAR Tarybos narys, UADBB „Aon Baltic“ regiono vadovas)
Dr. Algirdas Miškinis
(Advokatų profesinė bendrijos „Miškinis ir partneriai“ vadovaujantis partneris, advokatas)
Klubo kuratorius - VPPAR Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Darius Buta
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NACIONALINĖS RŪMŲ VEIKLOS NARIAMS - 2018 M.:
2018 metais pradėtas Verslo paslaugų ir kompetencijų centro projektas, sukurti atskiri planai, pritaikyti
konkrečiai organizacijai, bei vyko sparti verslo plėtra:

NACIONALINĖS RŪMŲ VEIKLOS NARIAMS - 2019 M.:
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2019 M. ĮVYKIS: UKRAINOS TEISINGUMO MINISTERIJOJE OFICIALIAI
ĮREGISTRUOTAS „KIJEVO KLUBAS“
2019 m. birželio 22 d. oficialiai įregistruotos organizacijos steigėjai – Kijevo, Krokuvos ir Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmai. „Kijevo klubo“ veikloje dalyvauja 20 Rūmų.
Tarptautinės organizacijos, kurios oficialus pavadinimas – „Kyiv Club of Partner Chambers“, steigimas
inicijuotas praėjusiais metais birželio 3 d. Kijeve vykusiame trylikos pasaulio valstybių prekybos ir
pramonės rūmų susitikime, kuriame pasirašyta „Kijevo klubo“ steigimo chartija.
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Tarptautinės organizacijos steigėjų sąraše – Ukrainos, Vokietijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos,
Vengrijos, Kroatijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Gruzijos, Austrijos bei kitų valstybių prekybos ir pramonės
rūmų, vienijančių šimtus tūkstančių įmonių, atstovai.

Pasak Kijevo prekybos rūmų prezidento, kuris išrinktas „Kijevo klubo“ vadovu, Mikolos Zasulskio, idėja
suburti tarptautines verslo organizacijas kilo 2018 m. vykusiame Vilniaus bei Kijevo prekybos ir
pramonės rūmų susitikime.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prezidentas Sigitas Leonavičius pažymi, kad 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.

NACIONALINĖS RŪMŲ VEIKLOS NARIAMS - 2020 M.:

27

2020 M. ĮVYKIS: RŪMŲ VEIKLA NE TIK NESUSTOJO KARANTINO METU,
BET BUVOME STIPRUS PAGALBININKAS VERSLUI
Karantino metu išduota daugiau nei 100 Force majeure pažymų, padedant įmonėms, kurios dėl
pandemijos negalėjo vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Įmonėms suteikta per 1000 teisinių konsultacijų.
Karantinas buvo netikėtas, bet Rūmai priėmė tai kaip iššūkį ir puikiai su juo susitvarkė.
Kompetencijų plėtros skyrius greitai sureagavo ir įrengė nuotolinių mokymų studiją. Tai suteikė galimybę
nenutraukti mokymų ir juos vykdyti nuotoliu būdu. Birželio mėn. pabaigoje įrengta studija surengė 36
internetinius seminarus ir mokymus. Iš viso per metus surengti net 162 seminarai ir mokymai,
padedantys įmonėms prisitaikyti prie naujovių. Kompetencijas kėlė daugiau nei 1000 įmonių darbuotojų ir
vadovų.
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NACIONALINĖS RŪMŲ VEIKLOS NARIAMS - 2021 M.:

SUSITIKIMAI:
• LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
• LR Vidaus reikalų ministerija
• LR Užsienių reikalų ministerija
• LR Finansų ministerija
• LRE Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
• Užimtumo tarnyba
• Valstybinė mokesčių inspekcija

DĖMESYS REGIONAMS:
• Žiedinė ekonomika regione Alytuje
• Bendradarbiavimas su Ukmergės savivalda
• Merai – online susitikimuose
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PASLAUGŲ NARIAMS SKAITMENIZAVIMAS:
• CRM

• Individualizuotos ataskaitos nariams (planuojama šiemet)
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DIDŽIAUSIAS DĖMESYS –
NARIAMS:
• Lojalumo programa „Nariai nariams“ –
Praktinių patarimų sesijos
• Naujo Rūmų nario dienos organizavimas –
39 dalyviai
• Rūmų narių konsultaciniai renginiai – 41
dalyvis
• Rūmų kontaktų sesijos – 73 dalyviai
• Vizitai įmonėse – 10 dalyvių
• Kiti verslo renginiai – 387 dalyviai

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
KOMUNIKACIJA 2018 – 2021 M.
Didinant Rūmų ir Rūmų narių žinomumą, stiprinant reputaciją, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmai didelį dėmesį skyrė narių ir organizacijos viešiesiems ryšiams bei komunikacijai gerinti. 2016
metais sukurtos Rūmų paskyros socialiniuose tinkluose LinkedIn ir Facebook – pastarojo tinklo Rūmų
paskyra – viena populiariausių tarp skirtingų verslo šakų įmones ir verslininkus vienijančių organizacijų
paskyrų.
Didžiausias dėmesys Rūmų komunikacijoje - nariams.
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KASMET:

20

300 - 450

25

1,2/1,5 mln. peržiūrų

131

10

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

PAGRINDINĖS RŪMŲ TARPTAUTINIŲ VEIKLŲ KRYPTYS 2018-2021 M.:
• Seminarai įvairiomis ES ir kitų rinkų temomis;
• Verslo pusryčiai;
• Verslo kontaktų renginiai;
• Enterprise Europe Network projekto pristatymai ir paslaugos;
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• 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 susitikimai su Lietuvos ambasadų diplomatais kartu su LR Užsienio reikalų ministerija;
• Lietuvos įmonių konsultavimas eksporto plėtros, verslo partnerių paieškos ir ES paramos klausimais;
• Susitikimai su kitų užsienio organizacijų atstovais;
• Individualaus įmonės eksporto skatinimo veiksmų plano parengimas;
• Eksporto klubo veikla.

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
TARPTAUTINĖS VEIKLOS - 2018 M.:

2018 M. KRYPTYS:
• Verslo misija į Ukrainą (Kremenčuko ir Luhansko
sritys)
• Verslo misija į Charkivą (Ukraina)
• Verslo misija į Malmę (Švedija)
• Verslo misija į Londoną (Jungtinė Karalystė)
• Lietuvos - Ukrainos ekonomikos forumas Kijeve
(Ukraina)
• Verslo kontaktų mugė mados sektoriui
Amsterdame (Nyderlandai), tarptautinės parodos
Modefabriek metu
• Verslo misija maisto produktų ir vynų
importuotojams bei platintojams į Logronjas
(Ispanija)
• B2B susitikimai tarp Latvijos ir Lietuvos įmonių
Rygoje (Latvija)
• Verslo kontaktų renginys VIKING DAYS 2018 Turku (Suomija)
• Verslo kontaktų renginys Subcontracting ITM Meetings 2018 Poznanėje (Lenkija)
• Verslo kontaktų renginys Torino Fashion Match (Italija) mados ir tekstilės įmonėms
• Verslo kontaktų renginys Nordic Organic & Natural Matchmaking Malmėje (Švedija)
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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 su 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 versiomisija Lietuvoje

TARPTAUTINĖS SUTARTYS:

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

45 susitikimai
9 bendradarbiavimo iniciatyvos
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
TARPTAUTINĖS VEIKLOS - 2019 M.:

2019 M. VERSLO MISIJŲ KRYPTYS:
• Airija
• Azerbaidžanas
• Japonija
• JAV
• Jungtinė Karalystė
• Kinija
• Nyderlandai
• Norvegija
• Prancūzija
• Skandinavija
• Ukraina
• Vokietija

DALYVAVIMAS PARODOSE – 2019 M.
• Minsko studijų mugė (Baltarusija)
• ISH (Frankfurtas, Vokietija)

• AFM (JAV)
• Internoga (Hamburgas, Vokietija)
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UŽSIENIO ĮMONIŲ VERSLO MISIJOS LIETUVOJE IŠ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Baltarusijos (PPAR)
Honkongo („Invest in Hong Kong“)
Honkongo (verslo renginys)
Ispanijos
Kinijos
Latvijos („Atrask Latviją“)
Omano
Peru

• 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)

39 RŪMŲ NARIŲ SUSITIKIMAI SU LIETUVOS, UŽSIENIO DIPLOMATAIS IR
VERSLO ORGANIZACIJOMIS:
• Su Tuniso, Kinijos, Japonijos, Argentinos, Kipro, Rumunijos, Ukrainos, Moldovos, Šri Lankos, Kubos
ambasadoriais
• Su Omano garbės konsule
• Su Lietuvos garbės konsulais Gifu (Japonija), Ruandoje, Ukrainoje
• Su Lietuvos komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje, Ukrainoje, JAV, Kinijoje, Rusijoje, Švedijoje;
komercijos atašė suvažiavimas
• Su Lietuvos ambasadoriais ir ambasadų atstovais Japonijoje, Kinijoje, Ukrainoje, Rusijoje,
Baltarusijoje, Moldovoje
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KITA TARPTAUTINĖ VEIKLA:
• Susitikimas su Egipto verslo delegacija
• Susitikimas su Ukrainos PPR ir Dnipro PPR
prezidentais
• Susitikimas su Chersono (Ukraina)
gubernatoriumi
• Susitikimas su 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 duomenu 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 „Paraišku teikimas ES iniciatyvoms — tarptautinės WORTH partnerystės programa
ir Re-Fream"
• Konsultavimas eksporto plėtros, verslo partnerių paieškos ir ES paramos klausimais
• Seminaras „Laisvosios prekybos sutartis — Japonijos pavyzdys“
• Seminaras „Verslo galimybės Pietu 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

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
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
TARPTAUTINĖS VEIKLOS - 2020 M.:
2021 M. KRYPTIS – EKSPORTAS:
Naujų eksporto rinkų ir verslo partnerių paieška tapo įprastine Rūmų veikla. Rūmų nariai dalyvauja
susitikimuose su užsienio rinkų atstovais ir delegacijomis bei gali pasinaudoti galimybe dalyvauti
projektuose ir išvykti į verslo misijas visame pasaulyje. Padedant Rūmų specialistams, įmonėms
lengviau pasiruošti dalyvauti tarptautinėse parodose ar kontaktų mugėse.
Veiklos:
• Seminarai įvairiomis ES ir kitų rinkų
temomis
• Verslo pusryčiai
• 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 susitikimai su Lietuvos
ambasadų diplomatais kartu su LR
Užsienio reikalų ministerija
• Susitikimai su kitų užsienio organizacijų atstovais
2020-ieji tapo išskirtiniais metais tarptautinei veiklai — viso pasaulio verslas prisitaikė prie nuotolinių
konferencijų, parodų, B2B renginių. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 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 sukurta virtuali platforma „Shanghai Fair 365 — Online Exhibition
Platform", kurioje jau šiandien galima rasti pagal sektorius suskirstytas įmones, ieškančias kontaktų
Europoje
• Įvyko virtualus Vilniaus PPAR Eksporto ir Kauno PPAR Eksportuotojų klubo tiltas. Renginio
pagrindinis tikslas — užmegzti bendradarbiavimą tarp abiejų Rūmų eksportuotojus vienijančių Klubų
bei įmonių, Klubų narių. Į renginį prisijungė 24 Kauno ir Vilniaus Klubų nariai
• Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, kartu su konsorciumo partneriais
(Estijos prekybos ir pramonės rūmais,
Sakartvelo prekybos ir pramonės rūmais
bei Armėnijos Respublikos prekybos ir
pramonės rūmais) prisijungė prie @EUROCHAMBRES įgyvendinamo projekto
„EU4Business: Con-necting Companies"
(@EU4BCC), kuris yra finansuojamas
pagal Europos Sąjungos EU4Business
iniciatyvą. Šiuo projektu siekiama remti
tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų
kūrimą Rytų partnerystės šalyse,
padedant augti smulkioms ir vidutinėms
įmonėms.
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TARPTAUTINĖS VEIKLOS:
• 20 virtualių tarptautinių verslo kontaktų renginių, verslo misijų ir B2B susitikimų (virš 150 Lietuvos
įmonių, dalyvių)
• 2 verslo misijos (PAR ir Italija)
• 1 paroda
• 6 virtualūs seminarai apie užsienio rinkas
• 210 suteiktų verslo konsultacijų, pristatytų Lietuvos įmonių užsienio interesantams

• 13 įmonių pasirašė tarptautinius kontraktus (EEN veiklų dėka)
• 41 susitikimas (tame tarpe virtualūs) su Lietuvos ir užsienio ambasadoriais, komercijos atašė bei
užsienio organizacijomis
• 84 individualios verslo konsultacijos Lietuvos įmonėms eksporto, ES finansavimo ir tarptautinių
programų klausimais
• 152 įmonių kontaktai perduoti užsienio partneriams
• 256 įmonėms (iš jų 80 – Rūmų nariai) suteiktos Enterprise Europe Network paslaugos
• 18 Lietuvos įmonių pasiūlymai dėl tarptautinio bendradarbiavimo EEN duomenų bazėje
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VERSLO MISIJOS UŽSIENYJE 2018-2021 M.
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20
7

12

2018 m.

2019 m.

2020 M. B2B RENGINIAI:
• EU Fashion Match 9.0 (Nyderlandai)
• Studing paroda (Baltarusija)
• Textile Connect 2020 (Lietuva, virtualus)
• Biobased Economy Conference (Vokietija,
virtualus)
• B2WORTH 2020 (Italija, virtualus)
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2020 m.

2021 m.

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ
TARPTAUTINĖS VEIKLOS - 2021 M.:
2021 M. - TARPTAUTINIŲ RINKŲ PAIEŠKOMS:
•

20 virtualių tarptautinių verslo kontaktų renginių, verslo misijų ir
B2B susitikimų (virš 150 Lietuvos įmonių, dalyvių)

•

7 verslo misijos (JAE, Švedija, Graikija, Ukraina, Taivanas)

•

40 individualių eksporto skatinimo veiksmų planų parengimas

•

33 susitikimai (tame tarpe virtualūs) su Lietuvos ir užsienio
ambasadoriais, komercijos atašė ir užsienio organizacijomis

•

356 užsienio partnerių verslo pasiūlymų sklaida verslui

•

14 vebinarų/seminarų, pristatant perspektyvias - naujas užsienio
rinkas — 515 dalyvių

•

74 Lietuvos/užsienio įmonių konsultavimas eksporto plėtros,
verslo partnerių paieškos ir ES paramos klausimais

•

6 pasirašytos ir pradėtos vystyti naujos bendradarbiavimo sutartys
su užsienio valstybių prekybos ir pramonės rūmais

•

Tarptautinė konferencija su EUMMAS (European Marketing and Management Association)

KONTAKTŲ RENGINIAI:
• EU Fashion Match (2021-01-25/26, Nyderlandai) - mados ir tekstilės sektoriai
• Qatar Matchmaking Event (2021-03-02/03, Kataras) - virtualus verslo kontaktų renginys įvairiems
sektoriams
• InnoTrans Business Days - virtualus, transporto sektorius
• CONTACT - Business Meetings (2021-03-03, Vokietija) - virtualus, inžinerinės pramonės sektorius
• Energy Vaasa Talks 2021 (2021-03-16/17, Suomija) - virtualus, energetikos sektorius
• Textile Connect 2021 (2021-05, Lietuva, Švedija) - virtualus mados ir tekstilės sektoriai
• TORINO Fashion Match (2021-06/07, Italija) mados ir tekstilės sektoriai
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• Eco Life Scandinavia/Nordic Organic Food Fair (2021-11-17/18, Švedija) - maisto ir natūralūs bei
ekologiški produktai
• Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event (2021-06-09, Airija) - maisto sektorius
• Verslo kontaktų renginys prie Industry 4.0. konferencijos (Lietuvoje, kartu su LINPRA, Infobalt ir ES
EEN partneriais) (2021-10) - inžinerinė pramonė, IRT
• Verslo kontaktų renginys Industry 4.0 International Days 2021 - Global Industrie (2021- 09-7/8,
Prancūzija)
• Verslo kontaktų renginys Match2Pack (2021-06-4/11, Vokietija)
• Verslo kontaktų renginys TEX4IM (2021-03-10/17, Portugalija)
• Verslo kontaktų renginys FashionMatch Supply (2021-04-26/30, Vokietija)
• Verslo kontaktų renginys European Logistics Innovation Days 2021 (Vokietija)
• Verslo kontaktų renginys Maisto sektoriaus verslo forumas Kijeve (2021-12-03, Ukraina)
• Verslo kontaktų renginys ITmatch-virtual IT/ICT cooperation day (2021-05-25, Lenkija)
• Virtualus verslo kontaktų renginys Turning Contacts into Contracts Virtual b2b event (2021-11-01/05,
Turkija)
• Verslo kontaktų renginys Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2021 (2021-11-03/16, Lenkija)
• Verslo kontaktų renginys Elmia Subcontractor Connect 2021 (2021-11-9/12, Lenkija)
• Verslo kontaktų renginys BE@Smart Manufacturing Matcmaking 2021 (2021-11-17/19, Lenkija)

MISIJOS:
• Atvykstanti verslo misija iš Ukrainos (Zaporožė)
• Verslo misija į Ukrainą (Zaporožė)
• Virtuali Taivano verslo misija 2021-05-25
• Virtuali Taivano verslo misija 2021-11-03 (PAPILDOMAI)
• Verslo misija Atėnus, Graikiją (verslo forumas ir b2b) 2021-10-03/06
• Verslo misija į Dubajų, JAE (verslo forumas ir b2b) 2021-10-19/25
• Dalyvavimas tarptautinėje parodoje Nordic
Organic Malmėje (Švedija)
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PROJEKTINĖ VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ
RŪMŲ VEIKLA 2018 – 2021 M.
Siekdami suteikti kuo didesnės pridėtinės vertės Rūmų nariams, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmai aktyviai teikia paraiškas ir administruoja nacionalinius ir tarptautinius projektus, finansuojamus
įvairių ES ir kitų fondų.
Siekiant koncentruotis į maksimalų projektų naudos koeficientą nariams, Rūmuose įsteigtas atskiras
Projektų valdymo skyrius.

2018 - 2021 M. VYKDYTI IR VYKDOMI PROJEKTAI
ĮVYKDYTI PROJEKTAI:
1.

Tvarus eksporto augimas Ukrainoje, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais

2.

Gruzijos darbdavių asociacijos kompetencijų stiprinimas tarptautinės prekybos srityje

3.

Gamybos procesų efektyvinimo kompetencijos – VPPAR projektas

4.

Gamybos technologijų gilinimo kompetencijos - VPPAR projektas

5.

Mados ir dizaino klasterio eksporto plėtra - VPPAR projektas

VYKDOMI PROJEKTAI:
1.

WE ARE BALTIC klasterio eksporto plėtra

2.

Jungtinis KKI eksportas

3.

Jungtinis eksportas

4.

Parama socialiniam verslui Vilniaus apskrityje

5.

Parama socialiniam verslui Marijampolės apskrityje

6.

Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje

7.

Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

8.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

9.

ADMA Trans4MErs

10. EU4BCC
11. Let’s Co2mmunicate the EUSBSR for the benefit of the Region

43

ĮVYKDYTI:
1. TVARUS EKSPORTO AUGIMAS UKRAINOJE, PASINAUDOJANT KLASTERIŲ TEIKIAMAIS
PRANAŠUMAIS
(ĮVYKDYTAS PROJEKTAS)

Programa: Užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo
ir paramos demokratijai programa
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-03-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-10-01
Projekto biudžetas: 26.500 Eur
Finansavimo suma: 25.000 Eur
Projekto partneriai: Zaporožės prekybos ir pramonės rūmai (Ukraina)
Projekto tikslas: gerinti smulkaus ir vidutinio verslo eksporto galimybes Rytų Ukrainoje,
pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais
Nauda nariams: asociacija LAUGEA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Zaporožės PPR,
apsilankymas „Baltic filter“

2. GRUZIJOS DARBDAVIŲ ASOCIACIJOS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS TARPTAUTINĖS
PREKYBOS SRITYJE
(ĮVYKDYTAS PROJEKTAS)

Programa: Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai
programa
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-03-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2018-10-01
Projekto biudžetas (VPPAR): 18 055,00 Eur
Finansavimo suma (VPPAR): 14 655,00 Eur
Projekto tikslas: įgalinti Gruzijos VPO (verslo paramos organizaciją) veikti kaip vietiniam ES
eksporto ekspertui
Projekto uždaviniai: Pagerinti žinias susijusias su prekybos su ES taisyklėmis ir standartais pagal
DCFTA ir gerąją verslo praktiką, lemiančią geresnius eksporto rezultatus bei užtikrinti tvarų žinių
perdavimą MVĮ
Nauda nariams: UAB „Traidenis“, MB „Orkos šuolis“ tiesioginiai susitikimai su Gruzijos verslo
atstovais

3. GAMYBOS PROCESŲ EFEKTYVINIMO KOMPETENCIJOS
(ĮVYKDYTAS PROJEKTAS)

Priemonė: Kompetencijos LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-05-16 iki 2020-02-04
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 527 547,69 Eur
Skiriamas finansavimas: 334 483,56 Eur
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Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 44 915,63 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 289 778,59 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
Projekto dalyviai dalyvavo kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimo mokymuose:
•
•
•
•
•

Rodikliais pagrįsto ilgalaikio ir trumpalaikio gamybos valdymo mokymuose
Gamybos procesų standartizavimo ir optimizavimo mokymuose
Efektyvaus sandėlių ir gamybos tiekimo valdymo gamybos sektoriuje mokymuose
Profesinės anglų kalbos mokymuose
IT specialiųjų kompetencijų mokymuose

Projekte dalyvavo 943 dalyviai iš 48 apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių (iš jų 18 Rūmų nariai:
AB „Mašinų gamykla Astra“, UAB „Baltic ILP“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Comfort heat“, UAB
„Elmoris“ ir kt.)
Projekto nauda: įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio kėlimas ir palaikymas, jų profesinis mobilumas
ir gebėjimas sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudaryta galimybė įmonių
darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projekto metu suteikti
kvalifikacijos arba kompetencijų kėlimo mokymai įmonių darbuotojams gamybos technologijų
kompetencijų gilinimo temomis

4. GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ GILINIMO KOMPETENCIJOS
(ĮVYKDYTAS PROJEKTAS)

Priemonė: Kompetencijos LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-05-16 iki 2020-01-31
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 493 664,41 Eur
Skiriamas finansavimas: 311 759,04 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 42 004,34 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 270 996,04 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 dalyvavo 949 dalyviai iš 48 apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių (iš jų 18 Rūmų nariai:
UAB „Gilės inžinerija“, UAB „Korpo autocentras“, UAB „Koslita“, UAB „Lanksti linija“, UAB „Naulita“ ir
kt.).
Projekto dalyviai dalyvavo kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimo mokymuose:
•
•
•
•
•
•
•

Gamybos sektoriaus darbuotojų darbo vietų ir darbo priemonių efektyvaus įrengimo, sutvarkymo
mokymuose
Specialiųjų profesinių mokymų suvirintojams, elektrikams, transporto priemonių mechanikams,
baldžiams, siuvėjams, maisto technologijų srities mokymuose
Orlaivių remonto kompetencijų gilinimo ir orlaivių techninės priežiūros įgūdžius ir žinias
gilinančiuose mokymuose
Plastikinių gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo mokymuose
Profesinės anglų kalbos mokymuose
IT specialiųjų kompetencijų mokymuose
Plastikinių gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo mokymuose
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•

Pažangiausių profesinių žinių ir kvalifikacijos mokymuose užsienyje

Projekto nauda: įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio kėlimas ir palaikymas, jų profesinis mobilumas
ir gebėjimas sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudaryta galimybė įmonių
darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projekto metu suteikti
kvalifikacijos arba kompetencijų kėlimo mokymai įmonių darbuotojams gamybos gamybos
technologijų gilinimo temomis

5. MADOS IR DIZAINO KLASTERIO EKSPORTO PLĖTRA
(ĮVYKDYTAS PROJEKTAS)

Priemonė: Verslo klasteris LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-11-30 iki 2019-07-25
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 489 368,04 Eur
Skirtas finansavimas: 304 893,87 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 120 419,69 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 184 474,18 Eur (intensyvumas 50 proc.)
Projekto tikslas: padidinti klasterio įmonių konkurencingumą, skatinant naujų eksporto rinkų paiešką
Projekte dalyvavo 10 Lietuvos įmonių ir 1 įmonė iš Latvijos (iš jų 10 Rūmų nariai: UAB „Audėjas“,
UAB „Localus“, UAB „Tantas“, VšĮ „Audimo manufaktūra“, UAB „Miranda“, UAB „Kvarkas“ ir kt.)
Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos:
•
•
•
•

Klasterio eksporto strategijos kūrimas
Rinkodaros paketo priemonių kūrimas
Rinkų paieška ir įsiskverbimo galimybių į naujas rinkas tyrimas
Dalyvavimas verslo misijose projekte numatytose šalyse (Latviją, Vokietiją, Italiją, Japoniją,
Didžiąją Britaniją, Lenkiją, Baltarusiją, Suomiją, Prancūziją, etc.)

Projekto nauda: Planuojama, kad klasterio įmonių veikla stiprės ir plėsis, taip pat klasteris nuolatos
pasipildys naujais nariais
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VYKDOMI:
1. WE ARE BALTIC KLASTERIO EKSPORTO PLĖTRA
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Priemonė: Verslo klasteris LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-08-12 iki 2022-07-31
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 492 544,03 Eur
Skirtas finansavimas: 318 768,91 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) –144 993,79 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 173 775,12 Eur (intensyvumas 50 proc.)
Projekto tikslas: padidinti klasterio įmonių konkurencingumą, skatinant naujų eksporto rinkų paiešką
Projekte dalyvauja 10 įmonių (esamos arba būsimos rūmų narės): UAB „Mes Baltai“, UAB „Audėjas“,
UAB „Miranda Design Solutions“, UAB „Tantas“, UAB „Kvarkas“, UAB „Decoflux“, UAB „Mados
studija LT“, VšĮ „Audimo manufaktūra ekspertų“, UAB ,,MK Services”, UAB ,,Gangas”
Projekto įgyvendinimo metu numatytos ir vykdytos veiklos:
•
•
•
•

Tyrimų ir/ar analizių, tiesiogiai susijusių su projekto veiklos vykdymu, įsigijimas
Rinkodaros priemonės, skirtos įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems
nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius)
Verslo klasterio narių ekspertų DU ir komandiruotės
Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruotės

Projekto nauda: Planuojama, kad klasterio įmonių veikla stiprės ir plėsis, taip pat klasteris nuolatos
pasipildys naujais nariais

2. JUNGTINIS KKI EKSPORTAS
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Priemonė: Naujos galimybės LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-08-01 iki 2022-07-31
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 265 112,21 Eur
Skirtas finansavimas: 199 999,59 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 64 894,69 Eur (intensyvumas 90 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 135 104,90 Eur (intensyvumas 70 proc.)
Projekto tikslas: Skatinti labai mažas, mažas ir vidutines KKI įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei
plėsti esamas rinkas
Projekte dalyvauja 17 įmonių (esamos arba būsimos rūmų narės): UAB „Kino studija“, UAB „Baltic
film services", MB „Lokacijos", UAB „Animatrix", UAB „Gluk Media", UAB „Tantas", UAB „Miranda
Design Solutions", UAB „Audėjas", UAB „Kvarkas", UAB „Decoflux", UAB „Uraga", UAB „Mados
studija LT“, UAB „Strictly Baltic“, VšĮ "In Script", UAB „Mes baltai", UAB „Okta", VšĮ „Audimo
Manufaktūra" ir kt.
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Projekto įgyvendinimo metu numatytos ir vykdytos veiklos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marsh du film, 2019.05.8-17, Prancūzija
AMF, 2018.10.31-11.7, JAV
Internorga 2020.03 mėn., Vokietija
MAISON&OBJET PARIS, 2019 sausio mėn., Prancūzija
Verslo misija į Kiniją 2019 m. spalio mėn., Kinijos Liaudies Respublika
Verslo misija į JAV, 2019 m. kovo mėn., JAV
Verslo misija į JAE 2019 m. gruodžio mėn., JAE
Verslo misija į Vokietiją, 2020 vasario mėn., Vokietija
Verslo misija į JAV, 2019 m. rugsėjo mėn., JAV
Verslo misija į PAR, 2020 m. liepos mėn., PAR

Projekto nauda: Planuotos parodos yra vienos didžiausių KKI sektoriaus parodų, į kurias susirenka
dalyviai ir lankytojai iš viso pasaulio. Dalyvavimas planuotose parodose įmonėms duos akivaizdžią
naudą, plečiant eksporto rinkas

3. JUNGTINIS EKSPORTAS
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Priemonė: Naujos galimybės LT
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-08-01 iki 2022-12-23
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 397 029,87 Eur
Skirtas finansavimas: 299 913,48 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) –98 966,48 Eur (intensyvumas 90 proc.)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams – 200 046,90 Eur (intensyvumas 70 proc.)
Projekto tikslas: Skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei
plėsti esamas rinkas
Projekte dalyvauja 42 įmonių (esamos arba būsimos rūmų narės) MB „Kokybės klubas“, MB „RI
consulting“, MB „Tikras Vaizdas“, UAB „AD Transport“, UAB „Baltic ILP“, UAB „Comfort Heat“, MB
„Ąžuolyno medicinos klinika“, UAB „Ekenex“, UAB „Eneka“, UAB „Gangas“, UAB „Geld Baltic“, UAB
„Lašų duona“, UAB „Log villa“, UAB „Lotofagas“, UAB „Oda LT“, UAB „Prieskonių ambasada“, UAB
„Rubineta“, UAB „Energobalt“, UAB „Tankos“ ir kt.
Projekto įgyvendinimo metu buvo suplanuoti įmonių produkcijos pristatymai šiose
tarptautinėse parodose ir verslo misijose:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fiore de Marseille, 2019 09-10, Prancūzija
ISH paroda Vokietijoje, 2019.03.11-15, Vokietija
Fiore de Marseille, 2020 09-10, Prancūzija
The Big 5 Dubai 2018 (JAE), 2019-11
Verslo misija į Kiniją 2020 m. kovo mėn., Kinija
Verslo misija į JAV 2019 m. liepos mėn., JAV
Verslo misija į JAE 2019 m. lapkričio mėn., JAE
Verslo misija į PAR 2020 m. gegužės mėn., PAR
Verslo misija į Norvegiją, 2019 m. sausio mėn., Norvegija
Verslo misija į Dž. Britanija, 2018 m. gruodžio mėn., Didžioji Britanija

•
•
•
•
•

Verslo misija į Dž. Britanija, 2019 m. spalio mėn., Didžioji Britanija
Verslo misija į Švedija, 2018 m. spalio mėn., Švedija
Verslo misija į Švedija, 2020 m. sausio mėn., Švedija
Verslo misija į Japonija, 2019 m. balandžio mėn., Japonija
Verslo misija į Kanadą, 2020 m. rugpjūčio mėn., Kanada

Projekto nauda: projekto veiklų (verslo misijų ir tarptautinių parodų) įgyvendinimo metu pristatomi
verslai, užmezgami nauji kontaktai, aptariamos prekybos ir ekonominės veiklos gerinimo strategijos,
sudaromos bendradarbiavimo sutartys su tiesioginiais partneriais atitinkamose šalyse, kuria
tiesioginę pridėtinę vertę projekto dalyviams plečiant eksporto rinkas

4. PARAMA SOCIALINIAM VERSLUI VILNIAUS APSKRITYJE
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Priemonė: Parama socialiniam verslui
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-01-28 iki 2022-07-28
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 344 555,27 Eur
Skirtas finansavimas: 299 999,99 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 52 235,33 Eur (intensyvumas 47 520,07
Eur- 100 proc., 4715,26 Eur- 85%)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams, partneriams – 247 764,66 Eur (intensyvumas 85 proc.)
Projekto tikslas: Paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomenei reikalingas paslaugas ir
(arba) prekes, padėsiančias spręsti konkrečią socialinę problemą, kūrimąsi ir plėtrą Vilniaus
apskrityje
Projekto nauda: Socialinio verslo steigimo, organizavimo ir vykdymo projekto veiklos įgyvendinimo
metu bus siekiama sukurti ar praplėsti ES pagalbą 16 socialinių verslų, kurie spręs socialines
problemas šiose srityse: kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, ligų prevencija,
pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas, visuomenės sveikatinimas

5. PARAMA SOCIALINIAM VERSLUI MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Priemonė: Parama socialiniam verslui
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-01-28 iki 2022-10-28
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 344 551,73 Eur
Skirtas finansavimas: 299 997,62 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 52 239,63 Eur (intensyvumas 47 520,07
Eur- 100 proc., 4 715,26 Eur- 85%)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams, partneriams – 247 757,99 Eur (intensyvumas 85 proc.)
Projekto tikslas: Paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomenei reikalingas paslaugas ir
(arba) prekes, padėsiančias spręsti konkrečią socialinę problemą, kūrimąsi ir plėtrą Marijampolės
apskrityje
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Projekto nauda: Socialinio verslo steigimo, organizavimo ir vykdymo projekto veiklos įgyvendinimo
metu bus siekiama sukurti ar praplėsti ES pagalbą 16 socialinių verslų, kurie spręs socialines
problemas šiose srityse: kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, ligų prevencija,
pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas, visuomenės sveikatinimas
6. PARAMA SOCIALINIAM VERSLUI ALYTAUS APSKRITYJE
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Priemonė: Parama socialiniam verslui
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-06-22 iki 2022-09-22
VPPAR statusas: projekto vykdytojas
Projekto biudžetas: 344 551,73 Eur
Skirtas finansavimas: 299 997,62 Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 77 923,09 Eur (intensyvumas 47 524,37
Eur- 100 proc., 30 398,72 Eur- 85%)
Finansavimo suma, tenkanti dalyviams, partneriams – 222 074,53 Eur (intensyvumas 85 proc.)
Projekto tikslas: Paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomenei reikalingas paslaugas ir
(arba) prekes, padėsiančias spręsti konkrečią socialinę problemą, kūrimąsi ir plėtrą Alytaus apskrityje
Projekto nauda: Socialinio verslo steigimo, organizavimo ir vykdymo projekto veiklos įgyvendinimo
metu bus siekiama sukurti ar praplėsti ES pagalbą 18 socialinių verslų, kurie spręs socialines
problemas šiose srityse: kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, ligų prevencija,
pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas, visuomenės sveikatinimas

7. ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SKATINIMAS
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Priemonė: Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-12-13 iki 2023-03-01
VPPAR statusas:
Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su
partneriais: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Lietuvos Respublikos valstybine darbo
inspekcija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investors
Forum“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais,
VšĮ „Žiedine ekonomika“, Socialinės integracijos centru ir Lietuvos kurčiųjų draugija
Bendras projekto biudžetas: 1 793 933,75 Eur
VPPAR skirtas biudžetas: 89 213,32 Eur Eur
Finansavimo suma projekto įgyvendinimui (VPPAR) – 89 213,32 Eur (intensyvumas 100 proc.)
Projekto tikslas: sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, kuri skatintų įmones savo
veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės
atsakomybės srityje
Projekto nauda: „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas” projekto veiklų įgyvendinimo metu bus
siekiama gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypatingą dėmesį
skiriant savivaldybėse veikiančioms įmonėms
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8. ENTERPRISE EUROPE NETWORK
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Programa: COSME
Projekto veiklų įgyvendinimo naujo periodo pradžia: 2022-01-01
Trukmė: 42 mėnesiai
Projekto koordinatorius: Lietuvos inovacijų centras
Projekto partneriai: Vilniaus PPAR, Kauno PPAR ir Klaipėdos PPAR
Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 323 910 Eur
Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 194 346 Eur
Projekto tikslas: Vieno langelio principu teikti įmonių plėtrai reikalingą verslo informaciją, padėti
įmonėms rasti verslo ir technologinius partnerius Europoje bei skatinti tarptautinį ir inovatyvų verslą
Nauda rūmų nariams/Rezultatai 2021 m.:
•
•
•
•

14 - Verslo renginiai, seminarai, rinkų pristatymai
515 - Dalyviai vietiniuose renginiuose
23 - Verslo kontaktų renginiai kartu su EEN partneriais tarptautinių parodų ir renginių metu
22 - Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių su užsienio įmonėmis skaičius arba konsultacinė
pagalba įmonėms, kurios rezultate buvo pradėta arba išplėsta veikla užsienio rinkose

9. ADMA TRANS4MERS
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Projekto vykdytojas: H2020 Horizon Europe
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-10-01
Trukmė: 36 mėnesiai
Projekto tikslas: padėti įmonėms tapti skaitmenizuotomis, ekologiškomis ir visuomenės poreikius
atliepiančiomis organizacijomis. Projektas aprėpia platų geografinį spektrą - partneriai reprezentuoja
38 organizacijas Europoje, tai užtikrina kokybišką ir greitą reagavimą visais dalyvaujančių įmonių
klausimais
Nauda rūmų nariams: Galimybė teikti paraiškas dėl skaitmeninimo finansavimo

10. EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC)
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Finansuojama pagal Europos Sąjungos
„EU4Business” iniciatyvą
Įgyvendinimo trukmė: iki 2022 m. gruodžio mėn.
Projekto vykdytojas: EUROCHAMBRES
Konsorciumo lyderis: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Konsorciumo biudžetas: 230 742 Eur (95% finansavimo intensyvumas)
Projekto tikslai:
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•
•
•

Prisidėti kuriant tvarius Rytų šalių ekonomikos augimo modelius, kurie gali paskatinti investicijų
pritraukimą ir pagerinti socialines bei ekonomines sąlygas bei piliečių užimtumo galimybes
Remti sektorinių verslo paramos organizacijų pajėgumus, siekiant sustiprinti Rytų partnerystės
šalių MVĮ tarptautiškumą, eksporto pajėgumus ir praplėsti galimybes patekti į naujas rinkas
Remti MVĮ prekybą, konkrečiau eksportą į ES šalis

Nauda rūmų nariams: Galimybė teikti paraiškas dėl finansavimo kurių vieno vertė siekia iki 60 000
EUR (atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį ir trukmę)

11. LET’S COMMUNICATE THE EUSBSR FOR THE BENEFIT OF THE REGION
(VYKDOMAS PROJEKTAS)

Programa: Interreg Baltic Sea Region
Veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-02-01 iki 2022-09-30
Projekto vykdytojas: Centrum Balticum Foundation (Suomija)
VPPAR statusas: projekto partneris
Projekto biudžetas, tenkantis VPPAR: 23 000,30 Eur (intensyvumas 85 proc.)
Skirtas finansavimas, tenkantis VPPAR: 19 550,25 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:
•
•
•
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Dalyvavimas tarptautiniuose EUSBR renginiuose
Renginio apie Baltijos jūros strategiją organizavimas (numatyta 2018-03-09)
Gerosios praktikos, įgyvendinant Baltijos jūros strategiją, surinkimas Lietuvoje ir perdavimas
viešinimui

PROFESIONALŪS RŪMŲ MOKYMAI 2018-2021 M.
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.
Karantino, paskelbto dėl COVID-19 pandemijos, metu Rūmai investavo į nuotolinių mokymų studijos
įrengimą, o tai leido išvystyti seminarų, mokymų veiklas platesniu mastu.

RŪMŲ FILIALAI UKMERGĖJE IR ALYTUJE NUOLAT ORGANIZUOJA ŠIUOS
MOKYMUS IR KURSUS:
• Darbų saugos mokymai
• Priešgaisrinės saugos mokymai
• Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai
• Privalomieji higienos įgūdžių mokymo kursai
• Privalomieji mokymo kursai apie alkoholio ir narkotikų žalą
• Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas
• Mokymai savivaldybės administracijos darbuotojams
• Kalbų mokymo kursai
• Keleivių vežimo paslaugų lengvaisiais automobiliais teikimo kvalifikacijos tobulinimas
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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ SEMINARAI
2018-2021 M.

Surengtų seminarų skaičius

187

162
109
58
2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Iš seminarų gautos pajamos (tūkst. Eur.)

109
84

92
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2018 m.

54

2019 m.

2020 m.

2021 m.

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

Prekių kilmės sertifikatų išdavimų skaičius
7058
6991

6839
6770

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Prekių kilmės sertifikatų išdavimo pajamos (tūkst. Eur.)

347

354

2019 m.

2020 m.

341

291

2018 m.

2021 m.
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2020 m. liepos 7 d. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai išdavė pirmąjį elektroninį prekių kilmės
sertifikatą reeksportui į Kiniją.
Pirmasis elektroninis prekių kilmės sertifikatas išduotas kompanijai „DRW“. Tarptautiniu mastu
prekiaujanti įmonė, kuri platina pasaulinio lygio industrinių lubrikantų prekinius ženklus, elektroninį prekių
kilmės sertifikatą užsakė produkcijos reeksportui į Kiniją.
Į trečiąsias šalis eksportuojančios Lietuvos įmonės nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus gali
užsisakyti, atsiimti bei kitai valstybei pateikti elektroniniu būdu. Vilniaus ir kiti Lietuvos regioniniai rūmai
įmonėms pristatė galimybę naudoti pasaulyje pripažintą „EssCert“ kilmės sertifikatų sistemą.

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI –
PRESTIŽINIAI
Rūmų verslo ir mokslo bendruomenės kasmetiniame renginyje arba generalinės asamblėjos metu
kasmet apdovanojamos 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.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai taip pat kasmet organizuoja konkursą „Už pasiekimus“,
kuriame dalyvauja Rūmų nariai - aukštosios mokyklos bei profesinio rengimo institucijos.
Konkursas vykdomas tarp Rūmų narių – mokymo institucijų, nustatant vieną laimėtoją tarp aukštųjų
mokyklų (universitetai, kolegijos) ir vieną laimėtoją tarp profesinių mokymo institucijų (profesinio mokymo
įstaigos ir suaugusiųjų mokymo institucijos).
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2018 M. APDOVANOJIMAI:
•

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“.

•

Šiais metais garbingas Rūmų apdovanojimas „Už pasiekimus 2018 metais“ aukštųjų mokyklų
kategorijoje įteiktas Vilniaus Universiteto Verslo mokyklai.

•

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;

•

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.

2019 M. APDOVANOJIMAI:
•

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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•

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 ženklas „už bendradarbiavimą, Rūmų vardo garsinimą ir aktyvų
dalyvavimą jų veikloje“ įteiktas 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.

2020 M. APDOVANOJIMAI:
•

Geriausia įmonės vadovė – Monika Šablinskaitė - Prastienė, UAB „MDP HOLDING“ vykdančioji
vadovė ir savininkė.

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“.

•

Už

pasiekimus

2020

metais“

(profesinio

mokymo

institucijų

kategorijoje)

–

VILNIAUS

MYKOLO

ROMERIO

AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRAS.
•

„Už

pasiekimus

2020

metais“

(aukštųjų

mokyklų

kategorijoje)

–

UNIVERSITETAS.
•

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

•

LPPARA konkurso mažasis „EKSPORTO PRIZAS 2020 m.“ apdovanojimai: Laimėtojas – UAB
„Ekenex“.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba taip pat garbingus apdovanojimus 2020 m. skyrė
rūmų nariams bei darbuotojams, prisidėjusiems prie Rūmų organizacijos plėtros, stiprinimo ir žinomumo
didinimo.
•

Rūmų Taryba nusprendė apdovanoti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų garbės ženklu
sidabro „Darbo žvaigžde“ Vilniaus PPAR tarybos narę dr. Vydą Mozūriūnienę.
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Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“:
•

Vilmą Eidukynaitę, UAB „IT akademija“ direktorę, Vilniaus PPAR tarybos narę;

•

Kęstutį Černecką, UAB „BY&N“ komercijos direktorių; Vilniaus PPAR tarybos narį;

•

Alij Aleksandrovič, UAB „Rubineta“ valdybos narį; Vilniaus PPAR tarybos narį;

•

Gintarą Didžioką, UAB „Straikas“ direktorių.

•

„Padėkos ženklu“ - Jūratę Radzevičienę, advokatę;

•

„Darbo žvaigždės medaliu“ - Darių Butą, Vilniaus PPAR korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovą.

2021 M. APDOVANOJIMAI:
•

Geriausia Rūmų įmonės vadove paskelbta UAB ,,Burbuliukas ir Co.” direktorė Inga Tribuišienė.

2021 M. KONKURSO „GERIAUSIA ĮMONĖ“ NUGALĖTOJAIS TAPO:
Geriausia įmonė (vykdanti eksportą):
•

Labai mažų ir mažų įmonių grupėje – UAB ,,Ježvitas”.

•

Vidutinių ir didelių įmonių grupėje – UAB ,,Dermofaktorius” (prekės ženklas - MANILLA).

Geriausia įmonė (nevykdanti eksporto):
•

Labai mažų ir mažų įmonių grupėje – MB ,,Digiastrum”.

•

Vidutinių ir didelių įmonių grupėje – UAB ,,SDG”.

•

„Už pasiekimus 2021 metais“ aukštųjų mokyklų kategorijoje įteiktas Vytauto Didžiojo universiteto
žemės ūkio akademijai.

•

Tarp profesinių mokymo įstaigų apdovanojimas „Už pasiekimus 2021 metais“ atiteko Vilniaus
automechanikos ir verslo mokyklai.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai taip pat garbingus apdovanojimus 2021 metais skyrė Rūmų
nariams, prisidėjusiems prie organizacijos plėtros, stiprinimo ir žinomumo didinimo, už bendradarbiavimą
ir nuopelnus šalies verslui bei aktyvų, dalyvavimą Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikloje
gerinant verslo sąlygas.
Prieškario verslininkų įsteigtas ir jau nepriklausomybės metais atkurtas apdovanojimas – Bronzos (III
laipsnio) „Darbo žvaigždė“ šiemet skirtas:
•

Jurgai Rimkei, Rūmų viceprezidentei, UAB „Intra Vires“ savininkei ir vadovei;

•

Irmai Spudienei, Tarybos narei, kompanijos „DSP Plius“ vadovei;

•

Edvardui Bielskiui, Tarybos nariui, UAB „Coner“ vadovui;

•

Taurimui Valiui, Tarybos, Šeimos Kredito Unijos Valdybos nariui,

•

Aleksandrui Toropčinui, Tarybos nariui, UAB „Sakret LT“ vadovui;

•

Gintarui Ciganui, Tarybos nariui, UADB „Aon Baltic“ regiono vadovui.

•

„Darbo žvaigždės medaliu“ už asmeninį indėlį į organizacijos vystymąsi, pagalbą verslui pandemijos
metu siekiant atrasti naujas rinkas apdovanotos Audronė Masandukaitė, Tarptautinių ryšių skyriaus
vadovė, bei Deimantė Vilčinskaitė, eksporto plėtros vadovė.
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PADĖKA PRISIDĖJUSIEMS PRIE UKRAINOS
PARAMOS
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių paramos suma Ukrainai iki balandžio 2022 m. 25 d.
sudarė 61620 Eur.
Nacionalinis Ukrainos bankui lėšos skirtos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms – 23600 Eur.
(UAB „Traidenis”, UAB „Polivektris”, UAB „IT akademija”, MB „Global world conculting agency”, UAB
„Rubineta”, UAB „Neurotechnologijos”, Andrej Prichodko, VšĮ „Profesijų spektras”, UAB „Fabus group”,
UAB „Vilkritis”, Albinas Adomas Akshtutis, UAB „Artva“, UAB „Gerluko prekyba“).
Kijevo prekybos ir pramonės rūmams – 7430 Eur.
(UAB „Traidenis”, Regimantas Baravykas, UAB „Veritas Ana“, UAB „Rimano biuras“, Darius Buta,
Arūnas Šarka, UAB „Lietpak“).
Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungai – 8090 Eur.
(UAB „Traidenis”, UAB „Opera optima”, UAB „Straikas”, UAB „Amber paper”, UAB „Comfort Heat”, UAB
„Armo”, UAB „IT akademija”, VšĮ „Būk tikras”, Agnė Juškevičiūtė -Vilienė, UAB „Vadasiga“, UAB „ODA
LT“).
Nupirkta ir perduota 30 vnt. balistinių liemenių (III A) skirtų Ukrainos ginkluotosios pajėgoms – 22500 Eur
(UAB „Lietpak“).
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PRIEDAI
2018 METŲ VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ BIUDŽETO VYKDYMAS – PRIEDAS
NR. 1
2019 METŲ VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ BIUDŽETO VYKDYMAS – PRIEDAS
NR. 2
2020 METŲ VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ BIUDŽETO VYKDYMAS – PRIEDAS
NR. 3
2021 METŲ VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ BIUDŽETO VYKDYMAS – PRIEDAS
NR. 4
2018 METŲ VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ REVIZIJOS KOMISIJOS IŠVADA –
PRIEDAS NR. 5
2019 METŲ VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ REVIZIJOS KOMISIJOS IŠVADA –
PRIEDAS NR. 6
2020 METŲ VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ REVIZIJOS KOMISIJOS IŠVADA –
PRIEDAS NR. 7

61

62

2018 m. biudžetas*, tūkst. EUR
Pinigų likutis atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje laikotarpio pradžiai

vykdymas 1-12 mėn.

Planas
210.8

210.8

Eil. Nr.

Pajamų arba sąnaudų (išlaidų) straipsniai

1.
1.1.

Pajamos
Stojamasis ir nario mokestis

1.2.

Panaudotas ankstesnių metų nario mokestis

1.2.

Pajamos iš deleguotų funkcijų:

1.2.1.
1.2.2.

Sertifikatų ir dokumentų autentiškumo tvirtinimas
Brūkšninių kodų suteikimo paslauga ir force majeure aplinkybių tyrimas

1.3.

Mokymų organizavimas:

1.3.1.

Verslo mokymo seminarai

85.5

1.3.2.

Profesinis mokymas

62.2

1.3.3.

Taksistų kvalifikacinių įskaitų organizavimas

1.4.

Parodų, mugių organizavimas (įskaitant projektų dalyvių indėlius)

1.5.
1.6.

Misijų organizavimas (įskaitant projektų dalyvių indėlius)
Gautos (ir gautinos) pajamos dalyvaujant projektinėje veikloje (sąnaudų kompensavimas)

1.6.1.

Nacionalinių projektų vykdymas (įskaitant projektų dalyvių indėlius)

393.7

1.6.2.

Tarptautinių projektų vykdymas

153.1

1.6.3.

Panaudota dotacija ilgalaikio turto nusidėvėjimui padengti

1.7.

Nuomos pajamos

1.8.

Kitos pajamos:

1.8.1.
1.8.2.

Konsultacinės, informacinės, verslo klubų organizavimo pasl.
Palūkanų pajamos, teigiama valiutos kursų keit. Įtaka; kitos pajamos

1.8.3.

Parama naujametiniam renginiui

150
289
284
5
147.7

0
12
38
549.8

3
1
72.5
62.5
0
10

Viso pajamų:

1260

2.1.

Patirtos sąnaudos
Sąnaudos darbuotojų naudai (įskaitant socialinį draudimą ir įmokas garantiniam fondui):

620

2.1.1.

Personalo darbo užmokestis pagal darbo sutartis

2.1.2.

Personalo darbo užmokesčio priedai/premijos

2.1.3.

Darbo užmokestis personalui už dalyvavimą projektinėje veikloje

2.1.4.

Atostoginių kaupiniai

5

2.2.

Sąnaudos mokymų organizavimui:

47

2.2.1.

Verslo mokymo seminarai

35

2.2.2.

Profesinis mokymas

12

2.2.3.

Taksistų kvalifikacinių įskaitų organizavimas

2.3.

Sąnaudos už parodų organizavimą

2.

397
43
180

0
3

Bendras

Vilnius

Alytus

Ukmergė

140.7

107.2

18

15.5

296
291
5
132.5
57
73.6
1.9
17.3
31
396.2
279.5
113
3.7
0.9
127.1
114.6
1.2
11.3
1141.7

270.6

19.7

5.7

1001

75

65.7

604.1
359.8
25.8
218.5
-2.4
34.3
19.9
14.4
0
9.9

531.7

41.2

31.2

265.6

19.7

5.7

5
72

19.5

41

19.6

0

37.4

50.5

19.5

3.6

1.9
7.5

9.8

0

31

0

0

396.2

0

0

279.5

0

113

0

3.7
0

0
0.9

116.5

0

7.1

104

3.5
7.1

3.5

1.2
11.3

289.2

39.4

24

1.8

0

218.5

0

0

-2.4

0

17.6

31.2

0

5.1

11.6

9.1

0

10.8

8.5

5.1

0.8

0
5.8

4.1

0

2.4.

Sąnaudos už misijų organizavimą

26.1

2.5.1.

Sąnaudos dalyvaujant projektinėje veikloje (įskaitant dengiamas dalyvių lėšomis)

328

2.6.

Nuomos sąnaudos

0

2.7.

Veiklos sąnaudos:

150.1

2.7.1.

Patalpų eksploatacija ir remontas

2.7.2.

Ryšių paslaugos

8.8

2.7.3.

Kanceliarinės ir biuro

20

2.7.4.

Transporto eksploatacija

13

2.7.5.

Viešieji ryšiai ir komunikacija

17

2.7.6.

Reprezentacinės išlaidos

2.7.7.

Išlaidos narių naudai

46

2.7.8.

Išlaidos PPAR Asociacijai

10

2.7.9.

Ūkio išlaidos

2.8.

Kitos išlaidos:

2.8.1.

Deleguotų funkcijų, konsultacinių paslaugų vykdymo savikaina

2.8.2.

Perkamos paslaugos: IT specialisto paslaugos, teisinės paslaugos, spaudos prenumerata, patalpų apsaugos
išlaidos, ISO standarto auditas ir kt. paslaugos

2.8.3.

Neatskaitomas PVM veiklai, kuri neapmokestinama PVM

2.8.4.

Komandiruočių išlaidos

2.5

Banko mokesčiai, įvairios kitos išlaidos

4.5

2.8.5.

Iš viso sąnaudų:
Veiklos rezultatas
2.8.6.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

2.9

Pastato remonto išlaidos

25.5

5

4.8
59
8
38
6

1238.2
21.8
20
0

Iš viso sąnaudų:
Rezultatas

1258.2
1.8

Pinigų likutis atsisk. sąskaitose ir kasoje laikotarpio pabaigai

212.6

17
279
0
145.2
29
9.3
16
13.2
16.5
2.1
50.9
5.9
2.3
69.8
21.7
32.4
10
1.6
4.1
1156.9
-15.2
22.4
0
1179.3
-37.6

17

0

0

279

0

0

0

0

0

123.8

9.5

11.9

24.6

2.8

1.6

8.1

0.8

0.4

13.2

0.7

2.1

11.7

0.7

0.8

16.3

0.2

2.1

0

40.8

4

6.1

4.9

0.5

0.5

2.1
61.5

0.2
6.5

1.8

13.8

6.5

1.4

32.4

0

0

1034.0

66.4

56.5

-33

8.6

9.2

10
1.6
3.7

0.4

22.4
0
1056.4
-55.4

66.4
8.6

133.2

*Metų eigoje pasirašius projektų vykdymo ar paslaugų teikimo sutartis biudžeto eilutės proporcingai keičiamos gautomis papildomomis pajamomis, o sąnaudų eilutės
keičiamos proporcingai patirtomis išlaidomis.

56.5
9.2

2019 m. biudžetas, tūkst. EUR
Pinigų likutis atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje laikotarpio pradžiai

Vykdymas 2019 m. 1 - 12 mėn.
Preliminarus
133,4

133,4
2019 m. planas

Bendras

Vilnius

Alytus

Ukmergė

1.1.

Pajamos
Stojamasis ir nario mokestis

182,5

136,4

107,2

13,9

15,3

1.2.

Pajamos iš deleguotų funkcijų:

325,1

319,9

24,3

5,7

1.2.1.

Sertifikatų ir dokumentų autentiškumo tvirtinimas
Brūkšninių kodų suteikimo paslauga ir force majeure aplinkybių tyrimas

349,9
347,5
2,4
150,3
84,3
66

Eil. Nr.

Pajamų arba sąnaudų (išlaidų) straipsniai

1.

1.2.2.
1.3.

Mokymų organizavimas:

1.3.1.

Verslo mokymo seminarai

1.3.2.

Profesinis mokymas

1.4.

Parodų, mugių organizavimas

1.5.

325,1
0
142,5
75
67,5

Misijų organizavimas

23,4
31,9

3,6
33,8

1.6.

Gautos (ir gautinos) pajamos dalyvaujant projektinėje veikloje (sąnaudų
kompensavimas ir partnerių indėlis)

680

1.6.1.

Nacionalinių projektų vykdymas (Finansavimas)

1.6.2.

Partnerių indėlis (Pajamos)

1.6.3.

Tarptautinių projektų vykdymas (Finansavimas)

923,8
577,9
243,6
101

1.6.4.

Panaudota dotacija ilgalaikio turto nusidėvėjimui padengti (Finansavimas)

1.7.

Nuomos pajamos

1.8.

Kitos pajamos:

1.8.1.
1.8.2.

Konsultacinės, informacinės, verslo klubų ir kt. renginių organizavimo pasl.
Palūkanų pajamos, teigiama valiutos kursų keit. Įtaka; kitos pajamos

1.8.3.

Parama

364,6
211,5
100,4

317,5

24,3

5,7

2,4
97,3

15,6

37,4

50,4

0,3

33,6

46,9

15,3

3,8

3,6

0

0

33,8

0

0

910,8

13

0

566,9

11

241,6

2

0
0

101

0

1,3

0

Viso pajamų:

1,3
1
0,8
42,8
44,1
32,8
32,7
0
1,2
10
10,2
1429,2
1642,7

1513

68,2

61,5

2.1.

Patirtos sąnaudos
Sąnaudos darbuotojų naudai (įskaitant socialinį draudimą ir įmokas garantiniam
fondui):

647,5

575,9

58,1

32,5

2.1.1.

Personalo darbo užmokestis pagal darbo sutartis

2.1.2.

Personalo darbo užmokesčio priedai/premijos

2.1.3.

Darbo užmokestis personalui už dalyvavimą projektinėje veikloje

2.1.4.

Atostoginių kaupiniai

2.2.

Sąnaudos mokymų organizavimui:

2.

2.2.1.

Verslo mokymo seminarai

2.2.2.

Profesinis mokymas

2.3.

Sąnaudos už parodų, mugių organizavimą

3,5

390
16,5
241
2
40
27
13
10,7

666,5
434,7
21,8
210,0
-0,4
41,6
27,2
14,4
3,3

0

0,8

0

40,4

0,6

3,1

29

0,6

3,1

1,2
10,2

344,1

58,1

32,5

0

0

21,8
210
-0,4
26,1

3

4,3

11,2

16,8

0

10,4

9,3

4,3

0,8

0,3

2.5.1.

2.4.

Sąnaudos už misijų organizavimą
Sąnaudos dalyvaujant projektinėje veikloje

2.5.2.

Projektų dalyvių sąnaudos (dengiamas dalyv. lėšomis)

2.6.

Nuomos sąnaudos

2.7.

Veiklos sąnaudos:

2.7.1.

Patalpų eksploatacija ir remontas

2.7.2.

Ryšių paslaugos

2.7.3.

Kanceliarinės ir biuro

2.7.4.

Transporto eksploatacija

2.7.5.

Viešieji ryšiai ir komunikacija

2.7.6.

Reprezentacinės išlaidos

2.7.7.

Išlaidos narių naudai

2.7.8.

Išlaidos PPAR Asociacijai

2.7.9.

Ūkio išlaidos

2.8.

Kitos išlaidos:

2.8.1.

Deleguotų funkcijų, konsultacinių paslaugų ir kitų renginių vykdymo savikaina

2.8.2.

Perkamos paslaugos: IT specialisto paslaugos, teisinės paslaugos, spaudos
prenumerata, patalpų apsaugos išlaidos, ISO standarto auditas ir kt. paslaugos

2.8.3.

Neatskaitomas PVM veiklai, kuri neapmokestinama PVM

2.8.4.

Komandiruočių išlaidos

2.8.5.

Banko mokesčiai, įvairios kitos išlaidos
Iš viso sąnaudų:
Veiklos rezultatas

2.8.6.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

2.9

Pastato remonto išlaidos
Iš viso sąnaudų:

20,5
300,5
211,5

27,4
506,4
239

133,7

153,1
31
8,1
11
14
15,3
4,9
57,7
8,9
2,2
74
16,1

32,2
9,2
16
13
13
3
40
5
2,3
58,2
11,9

33,6
39,5
6
12,3
2,5
2,1
4,2
4
1424,6 1710,9
4,6
-68,2
26
20,9
0
0
1450,6
1731,8
-21,4
-89,1

Rezultatas
Pinigų likutis atsisk. sąskaitose ir kasoje laikotarpio pabaigai
112,0
*Metų eigoje pasirašius projektų vykdymo ar paslaugų teikimo sutartis biudžeto eilutės proporcingai
keičiamos gautomis papildomomis pajamomis, o sąnaudų eilutės keičiamos proporcingai patirtomis
išlaidomis.

Generalinis direktorius

Almantas Danilevičius

Vyr. finansininkė

Jolanta Galvydienė

372,2

27,4

0

496,7

9,7

237

2

126,8

11,9

14,4

23,3

3,2

4,5

6,9

0,8

0,4

9,7

0,3

1

12,6

0,5

0,9

15,1

0

0,2

3,5

1,3

0,1

46,4

5

6,3

7,3

0,8

0,8

2

0

0,2

72,8

0

1,2

15

0

1,1

39,5

0

0

12,3

0

2,1

0

0

3,9

0

0,1

1565,3

86,3

59,3

-52,3

-18,1

2,2

17,7
0

3

0,2

1583,0

89,3

59,5

-70,0

-21,1

2,0

2020 m. biudžeto planas, tūkst. EUR
Pinigų likutis atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje laikotarpio pradžiai
Eil. Nr.

Pajamų arba sąnaudų (išlaidų) straipsniai

1.
1.1.

Pajamos
Stojamasis ir nario mokestis

1.2.

Pajamos iš deleguotų funkcijų:

1.2.1.
1.2.2.

Sertifikatų ir dokumentų autentiškumo tvirtinimas
Brūkšninių kodų suteikimo paslauga ir force majeure aplinkybių tyrimas

1.3.

Mokymų organizavimas:

1.3.1.

Verslo mokymo seminarai

1.3.2.

Profesinis mokymas

1.4.

Parodų, mugių organizavimas

1.5.

Misijų organizavimas

1.6.

Gautos (ir gautinos) pajamos dalyvaujant projektinėje veikloje (sąnaudų kompensavimas ir
partnerių indėlis)

1.6.1.

Nacionalinių projektų vykdymas (Finansavimas)

1.6.2.

Partnerių indėlis (Pajamos)

1.6.3.

Tarptautinių projektų vykdymas (Finansavimas)

1.6.4.

Panaudota dotacija ilgalaikio turto nusidėvėjimui padengti (Finansavimas)

1.7.

Nuomos pajamos

1.8.

Kitos pajamos:

1.8.1.
1.8.2.

Konsultacinės, informacinės, verslo klubų ir kt. renginių organizavimo pasl.
Palūkanų pajamos, teigiama valiutos kursų keit. Įtaka; kitos pajamos

1.8.3.

Parama
Viso pajamų:

2.

Patirtos sąnaudos

2.1.

Sąnaudos darbuotojų naudai (įskaitant socialinį draudimą ir įmokas garantiniam fondui):

2.1.1.

Personalo darbo užmokestis pagal darbo sutartis

2.1.2.

Personalo darbo užmokesčio priedai/premijos

2.1.3.

Darbo užmokestis personalui už dalyvavimą projektinėje veikloje

2.1.4.

Atostoginių kaupiniai

2.2.

Sąnaudos mokymų organizavimui:

2.2.1.

Verslo mokymo seminarai

2.2.2.

Profesinis mokymas

2.3.

Sąnaudos už parodų, mugių organizavimą

Vykdymas 2020 m. 1 - 12 mėn.
372,2
2020 m. planas

Bendras

Vilnius

Alytus

Ukmergė

198

144,4

119,5

11,1

13,8

354,3

20,1

4,7

364
4,3

379,1
354,2
24,9

110

98
53,5

136,1
92
44,1

368,3

151,5

12
39,5

5,2
7,3

473,2
335,2
26
111
1
1
80,8
59,8
0
21
1324,3

710
459
22
229
2
42,5
30,5
12
8,5

329,4

13,8 (įsk. 0,2 U)

4,7 20,6+4,3

20,1

24,9
0

26,1

68,6

0

23,4

41,4

2,7

5,2

0

0

4,4

0

2,9

302,4
191,3
12,3
97,7
1,1
0,8
42,1
29
4,9
8,2
1017,4

288,2

0

14,2

919,1

32,5

65,8

660,1
407,2
21,9
231,0
4,3
35,1
30,5
4,6
5,2

597,4

22,4

40,3

177,7

0

12,3

0

13,6 12,4 U + 1,2 V
0

97,7

0

0,5

0,6

0

0,8

0

37,5

0,5

4,1

24,8

0,5

3,7

4,9
7,8

0,4

351,9

22,4

U:51+1,2+13,6=65,8

32,9

21,9
223,6

7,4

4,3

0

0

26

0

9,1

21,6

0

8,9

4,4
5,2

0,2
0

0

2.5.1.

2.4.

Sąnaudos už misijų organizavimą
Sąnaudos dalyvaujant projektinėje veikloje

2.5.2.

Projektų dalyvių sąnaudos (dengiamas dalyv. lėšomis)

2.6.

Nuomos sąnaudos

2.7.

Veiklos sąnaudos:

2.7.1.

Patalpų eksploatacija ir remontas

2.7.2.

Ryšių paslaugos

2.7.3.

Kanceliarinės ir biuro

2.7.4.

Transporto eksploatacija

2.7.5.

Viešieji ryšiai ir komunikacija

2.7.6.

Reprezentacinės išlaidos

2.7.7.

Išlaidos narių naudai

2.7.8.

Išlaidos PPAR Asociacijai

2.7.9.

Ūkio išlaidos

2.8.

Kitos išlaidos:

2.8.1.

Deleguotų funkcijų, konsultacinių paslaugų ir kitų renginių vykdymo savikaina

2.8.2.

Perkamos paslaugos: IT specialisto paslaugos, teisinės paslaugos, spaudos prenumerata,
patalpų apsaugos išlaidos, ISO standarto auditas ir kt. paslaugos

2.8.3.

Neatskaitomas PVM veiklai, kuri neapmokestinama PVM

2.8.4.

Komandiruočių išlaidos

2.8.5.

Banko mokesčiai, įvairios kitos išlaidos
Iš viso sąnaudų:
Veiklos rezultatas

2.8.6.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

24
242,2
25,5
163

51,9

97,2
28,3
7,4
8,1
9,9
14,7
0,1
19,4
6,4
2,9
81,2
27,2

39,6
6
2,6
3,5
1321,3
3
26

40,7
5,5
0,6
7,2
987,3
30,1
19,7

-23
19

10,4
18,5
1025,5
-8,1

32
9
11,5
16
20
6,5
56
9
3
103,6

REZULTATAS
2.9

Pelno mokestis
Iš viso sąnaudų:
Rezultatas (-23)
Pinigų likutis atsisk. sąskaitose ir kasoje laikotarpio pabaigai

3,3
70,3
30,6

1366,3
-42
356,2

*Metų eigoje pasirašius projektų vykdymo ar paslaugų teikimo sutartis biudžeto eilutės proporcingai keičiamos
gautomis papildomomis pajamomis, o sąnaudų eilutės keičiamos proporcingai patirtomis išlaidomis.

271,4

1,6

0

1,7

60,5

0

9,8

30,6

0

0

84,8

6,1

6,3

21,8

3,5

3

6,1

0,9

0,4

7,7

0,1

0,3

9,7

0

0,2

14,6

0

0,1

0,1

0

16,8

1,1

1,5 įsk. 0,4 U +1,1 iš V.

5,4

0,5

0,5 0,5 iš V.

2,6
79,5

0,3
0

1,7

25,8

1,4

40,7
5,5
0,6
6,9

0,3

889,9

28,5

68,9

29,2

4

-3,1

16,3

2,8

0,6

12,9
18,5

1,2

-3,7

924,7

31,3

69,5

-5,6

1,2

-3,7

U:67,9+0,5+1=69,5

2021 m. biudžetas, tūkst. Eur.
Pinigų likutis atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje laikotarpio pradžiai

Vykdymas 2021 m. 1 - 12 mėn.
271,4
2021 m. planas

Bendras

Vilnius

Alytus

Ukmergė

1.1.

Pajamos
Stojamasis ir nario mokestis

194,1

131,6

110,1

10,7

10,8

1.2.

Pajamos iš deleguotų funkcijų:

387,9

371,5

21,1

3,1

1.2.1.
1.2.2.

Sertifikatų ir dokumentų autentiškumo tvirtinimas
Brūkšninių kodų suteikimo paslauga ir force majeure aplinkybių tyrimas

365,1
22,8

395,7
385,5
10,2

1.3.

Mokymų organizavimas:

158,7

1.3.1.

Verslo mokymo seminarai

1.3.2.

Profesinis mokymas

105
43,3

187
109,7
77,3

Eil. Nr.

Pajamų arba sąnaudų (išlaidų) straipsniai

1.

1.4.

Parodų, mugių organizavimas

1.5.

Misijų organizavimas

1.6.

Gautos (ir gautinos) pajamos dalyvaujant projektinėje veikloje (sąnaudų
kompensavimas ir partnerių indėlis)

1.6.1.

Nacionalinių projektų vykdymas (Finansavimas)

1.6.2.

Partnerių indėlis (Pajamos)

1.6.3.

Tarptautinių projektų vykdymas (Finansavimas)

1.6.4.

Panaudota dotacija ilgalaikio turto nusidėvėjimui padengti (Finansavimas)

1.7.

Nuomos pajamos

1.8.

Kitos pajamos:

1.8.1.

Konsultacinės, informacinės, verslo klubų ir kt. renginių organizavimo pasl.

1.8.2.

Palūkanų pajamos, teigiama valiutos kursų keit. Įtaka; kitos pajamos

1.8.3.

Parama (Įskaitant dotaciją už prastovas)

148,3

4
7,2

0
13

416,3
168,7
30,8
126,8

509,7
369,3
18,1
115,5

361,3

21,1

8,3+2,5

3,1

4,8+5,4

10,2
0

28,3

86

0

23,7

72,7

4,6

0

0

0

13

0

0

487,3

0

22,4

347,8

21,5

18,1
115,5

Viso pajamų:

6,8
5,9
0,8
0
29,6
23,2
45,2
23,4
17
0
0,6
0,6
13
5,6
5,6
1217
1267,4 1163,8

33,4

70,2

2.1.

Patirtos sąnaudos
Sąnaudos darbuotojų naudai (įskaitant socialinį draudimą ir įmokas garantiniam
fondui):

695

15,8

41,4

2.1.1.

Personalo darbo užmokestis pagal darbo sutartis

2.1.2.

Personalo darbo užmokesčio priedai/premijos

2.1.3.

Darbo užmokestis personalui už dalyvavimą projektinėje veikloje

2.1.4.

Atostoginių kaupiniai

2.2.

Sąnaudos mokymų organizavimui:

2.2.1.

Verslo mokymo seminarai

2.2.2.

Profesinis mokymas

2.

90

1
58,2

422
22
251
4
41,5
37,5
4

709,4
393,4
27,1
288,9
6,8
57,2
35,5
21,7

652,2

0,9
0,8

0

0,8

5,6
0,8

346,6

5,6

15,8

31

27,1
278,5

10,4

6,8
46,6
26,1
20,5

10,6

0
0

9,4
1,2

13,3+8,2 (per Vilnių)

2.3.

Sąnaudos už parodų, mugių organizavimą

2.4.

Sąnaudos už misijų organizavimą

2.5.

Projektinių veiklų sąnaudos

2.5.1.

Projektų vykdymo ir administravimo sąnaudos

2.5.2.

Projektų dalyvių sąnaudos (dengiamos dalyv. lėšomis)

2.5.3.

Ilgalaikio turto, įsigyto projektų lėšomis, nusidėvėjimas

2.6.

Nuomos sąnaudos

2.7.

Veiklos sąnaudos:

2.7.1.

Patalpų eksploatacija ir remontas

2.7.2.

Ryšių paslaugos

2.7.3.

Kanceliarinės ir biuro

2.7.4.

Transporto eksploatacija

2.7.5.

Viešieji ryšiai ir komunikacija

2.7.6.

Reprezentacinės išlaidos

2.7.7.

Išlaidos narių naudai

2.7.8.

Išlaidos PPAR Asociacijai

2.7.9.

Ūkio išlaidos

2.8.

Kitos išlaidos:

2.8.1.

Deleguotų funkcijų, konsultacinių paslaugų ir kitų renginių vykdymo savikaina

2.8.2.

Perkamos paslaugos: IT specialisto paslaugos, teisinės paslaugos, spaudos
prenumerata, patalpų apsaugos išlaidos, ISO standarto auditas ir kt. paslaugos

2.8.3.

Neatskaitomas PVM veiklai, kuri neapmokestinama PVM

2.8.4.

Komandiruočių išlaidos

2.8.5.

Banko mokesčiai, įvairios kitos išlaidos
Iš viso sąnaudų:

Veiklos rezultatas
2.8.6.
2.9

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Pelno mokestis
Iš viso sąnaudų:

REZULTATAS
Pinigų likutis atsisk. sąskaitose ir kasoje laikotarpio pabaigai

3
4
203,6
82,8
30,8
90
165,4
31
9
10,6
10
18,3
6
70
8
2,5
98,5
46
40,2
7
1
4,3
1215
2
24
0
1239
-22
202,9

*Metų eigoje pasirašius projektų vykdymo ar paslaugų teikimo sutartis biudžeto eilutės proporcingai
keičiamos gautomis papildomomis pajamomis, o sąnaudų eilutės keičiamos proporcingai patirtomis
išlaidomis.

Generalinis direktorius

Almantas Danilevičius

Vyr. finansininkė

Jolanta Galvydienė

0
6,2
270,4
247,6
16
6,8
154,6
33,4
6,2
9,7
9,8
8
0,3
80,1
4,9
2,2
59,9
9,5
38,6
5,3
0,8
5,7
1264,5
2,9
20,1
0
1284,6
-17,2

0

0

0

6,2

0

0

262,3

0

8,1

240,4

0

7,2

16

0

0

5,9

0,9

134,2

9,9

10,5

28,2

3,5

1,7

5,3

0,5

0,4

7,5

0

2,2

9,8

0

0

8

0

0

0,1

0,2

69,1

5,5

4,2

0,4

5,5
0,3

2
57,7

0,2
0

2,2

7,5

2

38,6
5,3
0,8
5,5

0,2

1166,0

25,7

72,8

-2,2

7,7

-2,6

18,1

2

0

1184,1
-20,3

27,7

72,8
5,7

-2,6

4,8+0,7 Ukm

