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„Mes gyvename iš to, ką gauname,
bet kuriame istoriją iš to, ką duodame.“
Šiais V. Čerčilio žodžiais Rūmų 20-mečiui skirtą vakarą gruodžio 2 d. restorane
„Via Baltica“ pradėjo Rūmų prezidentas
prof. Mečislovas Rondomanskas. Į iškilmingą vakarą susirinko kaip reta gausus
narių ir svečių būrys – apie 260 žmonių.

Kalbėdamas apie veiklos prielaidas
ir pradžią, prof. M. Rondomanskas prisiminė 1991 m. pavasarį, kai buvo iškeltos idėjos atgaivinti tarpukario Lietuvoje
veikusius prekybos, pramonės ir amatų
rūmus. Rūmų atkūrimo iniciatorė – doc.
Jūratė Matekonienė pasakojo, kaip peržiūrinėdama miesto viešosios bibliotekos fonduose sukauptas knygas, atkreipė
dėmesį į tarpukario metų leidinius apie
Rūmų veiklą. Doc. J. Matekonienė, tuometinė rūmų viceprezidentė, ne tik karštai
gynė Rūmų ateities viziją, bet reikšmingai
padėjo ją įgyvendinti.

Pagerbti steigėjai ir ilgamečiai
nariai

Rūmų atkūrimo 20-mečio proga
Rūmų „Padėkos ženklais“ pagerbti doc.
Jūratė Matekonienė ir iniciatyvinės grupės nariai – pirmosios kadencijos viceprezidentas Gintaras Vanagas ir Revizijos
komisijos pirmininkas nuo 1992 m. Algimantas Špėlis.
„Rūmų ambasadoriaus raktais“ apdovanoti iniciatyvinės grupės narys, Rūmų
steigėjas, kelių kadencijų tarybos narys
Zenonas Skibiniauskas ir pirmasis Rūmų
prezidentas prof. Simas Ramutis Petrikis.
Būtent jis bendruomenės santarvės vardan
1993 m. perleido prezidento postą kitam
asmeniui, kad būtų baigti tarpusavio ginčai ir nesutarimai. Netrukus visos Lietu-

Garbingi apdovanojimai
1991-2011 m. | 4-5 psl.

vos PPA rūmai išreiškė pasitikėjimą prof.
S .R. Petrikiu, išrinkdami jį visos Rūmų
asociacijos prezidentu.
„Kiekviena institucija, kaip ir žmogus,
yra tvirta, jei stovi ant stabilių vertybinių
pamatų. Rūmų vertybinės nuostatos – tai
demokratija, skaidrumas, profesionalumas, solidarumas, bendradarbiavimas.
Rūmai savo gairėse ir veiklos praktikoje
įtvirtina, kad tai yra nuolat besimokanti
institucija. Dabar jau nebekeliamas klausimas: ar reikalinga Lietuvoje visuotinė
narystė rūmuose. Rūmai vadovaujasi teisiniu statusu, dirba laisvanoriškos narystės sąlygomis, efektyviai naudoja turimas
galias. Per 20 metų Rūmai sukūrė verslo
savivaldos kultūrą ir verslo poreikius tenkinančią paslaugų infrastruktūrą. Tai ilgo

Faktai, tapę istorija | 6 psl.

ir nuoseklaus darbo rezultatas. Šį rezultatą padėjo pasiekti susitelkę bendruomenės
nariai, partneriai, rūmų specialistai ir net
valdžios atstovai“, – pabrėžė Kauno PPA
rūmų prezidentas.
Asociacijos prezidentas Rimantas
Stankevičius aukščiausiu organizacijos
apdovanojimu „Darbo žvaigžde“ apdovanojo iniciatyvinės grupės narį, kelių kadencijų tarybos narį, ištikimą Rūmų partnerį, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos viceprezidentą Vaclovą
Pečatauską. Už indėlį į verslo savivaldos
puoselėjimą, ilgametę verslo ir akademinės aplinkos partnerystę, inovacijų skatinimą „Darbo žvaigžde“ apdovanotas prof.
Robertas Jucevičius.
Už indėlį į verslo savivaldos puoselėjimą „Darbo žvaigžde“ įvertinti Rūmų
viceprezidentas dr. Jonas Koryzna, UAB
„Eura“ vadovas, Rūmų steigėjas, pirmosios tarybos narys ir organizacijos narys
nuo pirmos dienos Antanas Vytautas Būda
bei UAB „Mechel Nemunas“ vadovas,
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių
asociacijos prezidiumo narys, Rūmų steigėjas ir narys nuo pirmos dienos Vitalijus

Ką rašė to meto spauda | 7 psl.

Graunas, UAB „Skubios siuntos“ generalinis direktorius Vladas Lašas.
Už indėlį į verslo savivaldos puoselėjimą Rūmų „Padėkos ženklais“ vakaro metu apdovanoti Tautvydas Barštys,
kurio įmonė „Kauno grūdai“ yra Rūmų
narys nuo 1993 m., Alvydas Švedas, kurio vadovaujama įmonė AB „Atrama“ yra
Rūmų narys nuo 1994 m., Saulius Grinkevičius, kurio vadovaujama UAB „Vesiga“
iš Kėdainių yra Rūmų narys nuo 1996 m.
Už indėlį į verslo savivaldos puoselėjimą Rūmų „Padėkos ženklais“ įvertinti ilgameciai Rūmų tarybos nariai.
Birutė Žilinskienė, Vytas Čičelis ir Valdas
Paulauskas, Rūmų „Padėkos ženklais“
pagerbti UAB „Naujasis Nevėžis“ generalinis direktorius Gediminas Krutulis ir
UAB „Serfas“ vadovas Saulius Valunta.
„Rūmų ambasadoriaus raktu“ apdovanotas Vytautas Pivoras, įmonės „TUV
Uolektis“ vadovas, ilgametis Rūmų narys,
konsultantas, Rūmų idėjos skleidėjas. Vakaro metu jis Rūmams įteikė ISO 90012008 standartą patvirtinantį sertifikatą.
Nukelta į 2 psl.

Iš 20 metų
fotokronikos | 8-9 psl.

Nr. 556 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Atkelta iš 1 psl.

Raktai – valdžios atstovams ir partneriams

Pasak Rūmų prezidento prof. M. Rondomansko, pagrindinis dialogo partneris yra valdžia, o politinės sūpuoklės jos kėdėse pasodina įvairius žmones. Todėl verslo
savivaldos organizacija taikė įvairias dialogo formas savo
veiklos praktikoje: verslo pusryčius ir popietes, debatus ir
forumus, derino pozicijas, tobulino verslo aplinką, gynė
projektų iniciatyvas. To dėka pavyko Kaune išsaugoti
viešąjį logistikos centrą, bendromis pastangomis įsteigtas Kauno turizmo informacijos centras, Regiono plėtros
agentūra, „Technopolis“. Kai kurie iš valdžios partnerių
ne tik paliko ryškesnį pėdsaką regiono ekonomikos veide,
bet ir šiandien aktyviai palaiko ryšius su verslo bendruomene, yra solidūs Rūmų ambasadoriai. Todėl „Rūmų ambasadoriaus raktu“ apdovanotas pirmasis Kauno apskrities viršininkas, Kauno rajono mero pirmasis pavaduotojas Petras Mikelionis. „Rūmų ambasadoriaus raktas“ taip
pat skirtas Kazimierui Starkevičiui – tai jis dėjo parašus
po bendradarbiavimo sutartimis, rėmė ir skatino verslo,
mokslo ir inovacijų parodą „Kaunas“, kuri buvo tapusi
didžiausia regionine paroda Lietuvoje. Dar vienas „Rūmų
ambasadoriaus raktas“ patikėtas AB „Koncernas Alga“
generaliniam direktoriui Kostui Jankauskui.
Vienas iš reikšmingiausių Rūmų akademinių partnerių yra Kauno technologijos universitetas. Jau daug metų
bendradarbiaujama su universiteto Europos instituto va-
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dovu, buvusiu rektoriumi prof. Kęstučiu Kriščiūnu, kuriam vakaro metu taipogi įteiktas „Rūmų ambasadoriaus
raktas“.
Verslo bendruomenę su jubiliejumi pasveikino Seimo
vicepirmininkas Erikas Tamašauskas, lygiai prieš dešimt
metų kaip tuometinis Kauno meras pasirašęs savivaldybės ir Rūmų bendradarbiavimo sutartį, miesto meras Andrius Kupčinskas, kolegos, partneriai ir kt. Gėlės, knygos,
meno kūriniai ir kitos dovanos – visa tai priimta kaip
svarbus Rūmų įvertinimas.

Garbės ir padėkos ženklai – Rūmų darbuotojams

Prof. M. Rondomanskas paminėjo keletą svarbiausių
veiklos etapų. 1996 m. pradėtas diegti projektinis metodas. Jis iš esmės pakeitė Rūmų finansavimo paveikslą:
dabar nuo 30 iki 50 proc. įplaukų gaunama iš projektinės
veiklos. Rūmai įgyvendino per 90 stambių projektų, kurių rezultatai tiesiogiai atnešė naudą tūkstančiams verslo
įmonių ir partnerių. Rūmai buria verslo bendruomenę, teikia naudą įmonėms. Rengiantis eurointegracijai, jau 2001
m. Rūmuose buvo atidarytas Europos verslo informacinis
centras, kuris sėkmingai įvykdė 7 metų programą, o dabar koordinuoja ir vykdo Europos verslo ir inovacijų tinklo programą. Inovacijų skatinimo veikla pasireiškė per
jau minėtus projektus, parodą „Kaunas“, „Technopolio“

plėtrą. Socialinė partnerystė tarp verslo įmonių ir profesinio rengimo institucijų yra viena iš svarbesnių veiklos
krypčių. Ji sukurta 1998 m., išpuoselėta ir paskleista visoje Rūmų sistemoje, o dabar sukaupta patirtis pristatoma
„Eurochambres“ akademijose. Rūmuose aktyviai veikia
4 profesiniai ir verslo bendruomenės klubai. Verslo moterų tinklas žinomas plačiai už šalies ribų, per trumpą laiką
įgyvendino stambius europinius projektus.
Jubiliejus – proga padėkoti ir ilgamečiams Rūmų darbuotojams. „Darbo žvaigždė“ įteikta Danguolei Šidlauskienei, Profesinio rengimo skyriaus vadovei. Jos darbo
stažas Rūmuose yra 19 metų. Rūmų „Padėkos ženklu“
apdovanota Dana Liukinevičienė, Marijampolės filialo
direktorės padėjėja. Jos darbo stažas Rūmuose taip pat 19
metų. Rūmų „Padėkos ženklai“ įteikti Edmundui Cylikui,
Tarptautinių ryšių skyriaus vadybininkui, kokybės vadovui, kurio darbo stažas organizacijoje yra 17 metų, ir Daivai Vyšniauskienei, Enterprise Europe Network tinklo koordinatorei. Jos darbo stažas rūmuose yra 15 metų. Už du
dešimtmečius „Kauno dienoje“, o dabar Rūmuose rašomą
organizacijos istorijos metraštį Rūmų „Padėkos ženklas“
patikėtas ir žurnalistei Audronei Jankuvienei. Dar vienas
simbolinis raktas įteiktas aktoriui, verslo bendruomenės
bičiuliui Egidijui Stancikui.
Nukelta į 3 psl.
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Metų nominacijos ir prizai studentams

Iškilmių metu įteiktos ir tradicinės Rūmų metų nominacijos. Aktyviausiais 2011 m. nariais tapo UAB „Serfas“
(direktorius Saulius Valunta), UAB „Informatikos ir ryšių
technologijų centras“ (direktorius Gintautas Žaliauskas) ir
Marijampolės kolegija (direktorius dr. Vaidotas Viliūnas).
Už svarų indėlį bendruomenei apdovanoti UAB „Pirmas
žingsnis“ (direktorius Algimantas Astrauskas) ir advokatų
profesinė bendrija „Nordia Baublys ir partneriai“ (advokatas Evaldas Rapolas). Rūmų ambasadoriumi tapo UAB
„Interjero elementai“ direktorius Giedrius Bučas. 2011 m.
profesinio rengimo lyderis – Všį Kauno paslaugų verslo
darbuotojų profesinio rengimo centras.
Renginio metu buvo paskelbti studentų konkurso
„Kauno regionas ir jo verslo bendruomenė po 20 metų:
vizija 2031“ nugalėtojai. Trečiąja vieta – už realų vizijos
pritaikomumą apdovanota Kauno kolegijos Ekonomikos
ir teisės fakulteto studentė Vinga Balevičiūtė. Jai atiteko
žurnalų „IQ.The Economist“ ir „Intelligent life“ prenumerata 2012 metams. Užėmusi antrają vietą, už įdomiausią
vizijos pateikimą apdovanota Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto studentė Gintarė Grabauskaitė.
Prizą – 400 Lt dovanų čekį įsteigė kelionių organizatorius UAB „Eura“. Pirmoji vieta – už kūrybiškumą skirta

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentei Džiugintai Mickutei. 1000 Lt
piniginį prizą įsteigė UPS įgaliotasis atstovas Lietuvoje
UAB „Skubios siuntos“.
Skirtingai nuo ankstesnių šventinių renginių, šį kartą
koncertinėje dalyje beveik nebuvo profesionalių atlikėjų
(išskyrus solistę Rasą Juzukonytę), o šaunią ir nuotaikingą programą pateikė Rūmų bendruomenės „talentai“.
Grojant legendinei „Rondo“ grupei, salė vos sutalpino
šokių entuziastus.
Vakaro metu svečiai ir bendruomenės nariai galėjo
stebėti beveik 300 nuotraukų, pasakojančių apie Rūmų
dvidešimtmečio veiklą. Specialioje knygoje buvo rašomi
sveikinimai ir linkėjimai ateities kartoms.
Bendruomenės nariai dėkoja jubiliejinių iškilmių
generaliniam rėmėjui – UAB „Asiga“, rėmėjams: UAB
„Informatikos ir ryšių technologijų centras“, bendrai
Vokietijos ir Lietuvos UAB „TUV Uolektis“, UAB „Informacijos saugumo agentūra“, UAB „Liningas“, UAB
„Pirmas žingsnis“, UAB „Verslo draugai“, UAB „Baltijos
kvapai“, UAB „Old Town Gifts“.
RŽ inf.
Nuotraukose – jubiliejui skirto vakaro akimirkos.

Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus.
Vis dėlto darykite gera!
Jeigu Jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų. Tegul Jums vis dėlto sekasi!
Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus!
Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus pažeidžiamą.
Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!
Tai, ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. Vis dėlto kurkite!
Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.
Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!
(Iš Motinos Teresės knygos „Visai paprastas kelias“)

Su artėjančiomis šv.Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
Tegu 2012-aisiais metais Jus lydi sėkmė, išmintis ir džiaugsmas!
Prof. Mečislovas Rondomanskas,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
Dr. Vytautas Šileikis,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
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Garbingi apdovanojimai 1991-2011 m.
„Darbo žvaigždė“
„Darbo žvaigždė“ yra aukščiausias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas, teikiamas už ypatingus nuopelnus
šalies verslui ar Rūmų sistemos plėtrai. Šis ženklas įsteigtas 1938 m. gruodžio mėnesį, pirmą kartą įteiktas 1939 m. pradžioje.

Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“ Kauno ir Marijampolės regionų atstovai
Simas Ramutis Petrikis, UAB
„Šiaurės miestelis“ direktorius,
Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų asociacijos 19982002 m. prezidentas (2005 m.)

Kęstutis Svitojus, UAB „Mantinga“ ekonomikos ir valdymo
direktorius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas (2005 m.)

Prof. Mečislovas Rondomanskas, UAB „Verslo draugai“ prezidentas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
(2005 m.)

Mindaugas Misiūnas, Kauno
kolegijos direktorius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
viceprezidentas (2005 m.)

Dr. Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
generalinis direktorius (2010 m.)

Albinas Bačiliūnas, UAB „Būsto
modernizavimo grupė“ prezidentas, Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų viceprezidentas
(2005 m.)

Zigmantas Dargevičius, UAB
„Liuks“ generalinis direktorius,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys (2005 m.)

Vidmantas Kučinskas, „ARVI“
įmonių grupės valdybos pirmininkas, prezidentas (2010 m.)

Algimantas Astrauskas, IĮ A.
Astrausko firmos „Pirmas žingsnis“ direktorius (2005 m.)

Aida Zigmantavičienė, AB „Šatrija“ generalinė direktorė (Raseiniai) (2007 m.)

Klemensas Agentas, AB „Mantinga“ generalinis direktorius
(2010 m.)

Elvyra Magdė Jablonskienė,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų sertifikatų skyriaus
vyresnioji ekspertė (2005 m.)

Dr. Bronislovas Lubys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos
prezidentas, koncerno „Achemos
grupė“ prezidentas (2008 m.)

Vaclovas Vytautas Pečatauskas, Kauno krašto pramonininkų
ir darbdavių asociacijos viceprezidentas, KPPAR steigėjas
(2011 m.)

Kazimieras Jakutis, UAB „Lonas“ ir partneriai“ generalinis
direktorius, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų tarybos
narys (2005 m.)

Dr. Benjaminas Žemaitis, UAB
„Novameta“ valdybos pirmininkas (2008 m.)

Jonas Koryzna, UAB „Baltijos
paslaugų brokeris“ prezidentas
(2011 m.)

LR Prezidentas Valdas Adamkus teikia „Lietuvos eksporto prizą 2002“ AB „Achema“ direktoriui Jonui Sirvydžiui. 2002 12 09
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Algimantas Stasys Anužis, AB
„DnB Nord banko“ Kauno verslo
regiono vadovas (2009 m.)

„Lietuvos eksporto prizų 2007” įteikimo akimirka. Centre – prizo laureatės AB „Mechel Nemunas“ generalinis direktorius
Vitalijus Graunas. 2007
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Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“ Kauno ir Marijampolės regionų atstovai
Antanas Butkus, AB „YIT Kausta“ valdybos narys (2008 m.)

„Lietuvos eksporto prizas“

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami plėtoti įmonių pagamintos produkcijos, atliekamų darbų
ir paslaugų eksportą, vertinti ir pagerbti geriausių rezultatų
Kostas Jankauskas, UAB „Kon- šioje srityje pasiekusias įmones, kasmet rengia konkursą
„Lietuvos eksporto prizas“. Konkurso dalyviai skirstomi į
cernas Alga“ generalinis direktomažųjų, vidutinių ir didelių įmonių grupes, negamybines orrius (2010 m.)
ganizacijas ir institucijas, turinčias įtakos eksporto plėtrai.

„Lietuvos eksporto prizo“ laimėtojai

Antanas Maziliauskas, UAB
„Projektų gama“ generalinis direktorius (2008 m.)

Gintautas Maldžiūnas, UAB
„Terra“ generalinis direktorius
(2008 m.)

Vidas Juozas Šalaševičius, Marijampolės profesinio rengimo
centro direktorius (2008 m.)

Vytautas Jokužis, UAB „Elinta“
generalinis direktorius (2011 m.)

Danguolė Šidlauskienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Profesinio rengimo skyriaus
vadovė (2011 m.)

Vytautas Antanas Būda, UAB
„Eura“ direktorius (2011 m.)

AB „Achema“ (2001 m.)
AB „Achema“, generalinis direktorius Jonas Sirvydis
(2002 m.)
Dienraštis „Kauno diena“, generalinis direktorius
Edmundas Kalinas (2002 m.)
UAB „Mantinga“, generalinis direktorius Klemensas
Agentas (2003 m.)
AB „Ortopedijos technika“, generalinė direktorė Rūta
Garšvienė (2004 m.)
UAB „Doletos langai“, įmonės steigėjas Vytautas Silevičius (2005 m.)
AB „Lifosa“, generalinis direktorius Jonas Dastikas
(2006 m.)
UAB „Mechel Nemunas“, generalinis direktorius Vitalijus Graunas (2007 m.)
UAB „Mantinga“, generalinis direktorius Klemensas
Agentas (2008 m.)
UAB „Naujasis Nevėžis“, direktorius Gediminas
Krutulis (2009 m.)
AB „Kaišiadorių paukštynas“ (2010 m.)

Konkursas „Lietuvos metų
verslininkė/vadovė“

Rimantas Grabauskas, AB
„Vernitas“ komercijos direktorius, KPPAR Marijampolės filialo
tarybos narys (2009 m.)

Skatinant moterų verslumą ir taikant tarptautinėje
verslo bendruomenėje pripažintas normas, kasmet rengiamas „Lietuvos metų verslininkės/vadovės“ konkursas. Šis
Robertas Jucevičius, Kauno prizas teikiamas moterims, kurių vadovaujamos įmonės
technologijos universiteto profe- per pastaruosius trejus metus pasiekė geriausių įmonės
plėtros rezultatų, už aktualiausius metų projektus ir idėjas,
sorius (2011 m.)
jų įgyvendinimą ir darbų novatoriškumą.

Eduardas Jasas, UAB „SDG“
generalinis direktorius (2009 m.)

Egidija Vaicekauskienė, ŽŪB „Nematekas“ direktorė
(2006 m.)
Vitalijus Graunas, AB „Mechel
Palmira Sirusienė, UAB „Noriu darbo“ direktorė
Nemunas“ generalinis direktorius
(2008 m.)
(2011 m.)

Alfonsas Meškauskas, UAB
„Baldai Jums“ generalinis direktorius (2010 m.)

Kauno PPA rūmų narių grupė LR Prezidentūroje su Prezidente Dalia Grybauskaite po „Lietuvos eksporto
prizų 2009” įteikimo. 2009 11 24

Konkurso „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“
nugalėtojos

Nominacija „Sėkmės žingsnis“

Siekiant paskatinti neseniai įsteigtas įmones, kurios
sėkmingai pradėjo eksportuoti savo produktus ar paslaugas į užsienį, įsteigta nominacija „Sėkmės žingsnis“. Prizas skiriamas įmonei, kuri per dvejus metus nuo įsikūrimo
Vladas Lašas, UAB „Skubios sugebėjo aktyviai konkuruoti vidaus rinkoje ir sėkmingai
siuntos – UPS“ generalinis direk- eksportuoti savo produkciją.
torius (2011 m.)
Nominacijos „Sėkmės žingsnis“ laureatai
UAB „Hispack Baltic“, direktorius Raimondas Matijošius (2008 m.)
UAB „Globaltus“, direktorius Tomas Paplauskas
(2009 m.)

„Lietuvos eksporto prizų 2010” teikimo ceremonijos dalyviai. 2010
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Faktai, tapę istorija

• 1991 m. lapkričio 29 d. 124 Kauno
regiono valstybinio ir privataus kapitalo
įmonių įgaliotieji atstovai įsteigė Kauno
regioninius prekybos ir pramonės rūmus.
Steigiamajame susirinkime buvo atstovaujama 7 administraciniams rajonams,
pramonės, prekybos, amatų, bankų ir paslaugų sektoriams. Rūmų steigėjai vadovavosi LR Vyriausybės 1991 10 25 nutarimu
Nr. 440 „Dėl prekybos ir pramonės rūmų
Lietuvoje“.
• Steigiamasis susirinkimas absoliučia
balsų dauguma patvirtino Rūmų įstatus,
išrinko pirmąją 17 asmenų tarybą.
• Pirmuoju Tarybos pirmininku išrinktas prof. Simas Ramutis Petrikis, tuometinis Kauno krašto pramonininkų asociacijos prezidentas, instituto „LIRA“ direktorius. Revizijos komisijos pirmininku
tapo A. P. Špėlis. Generaliniu direktoriumi
patvirtintas Rimvydas Plioplys, pavaduotoju-direktoriumi inovacijoms – Vytautas
Šileikis.
• 1991 m. sausio 16 d. Kauno regioniniai prekybos ir pramonės rūmai buvo
įregistruoti LR Ekonomikos ministerijoje kaip įmonių asociacija, kurios veiklos
pobūdis – įmonių ir verslininkų interesų
atstovavimas, jų veiklos koordinavimas ir
organizavimas.
• Rūmų direkcija pradėjo darbą
1992 m. vasario 1 d. nuomuojamose bendrovės „Kauno taksi“ patalpose Betygalos g. 2. Veiklos pradžiai paimtas beprocentis 250 000 rublių kreditas iš Akcinio
inovacinio banko. Vėliau trumpą laiką
direkcija dirbo E. Ožeškienės g. 9, sertifikatų skyriuje.
• 1992 m. vasarį Rūmai pasirašė Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos steigiamąjį protokolą. Asociacijos
prezidentu patvirtintas Mindaugas Černiauskas.
• Pirmas tarptautinis prisistatymas
įvyko 1992 m. kovo 10-18 d. parodos Vokietijoje metu, Lipės krašto prekybos ir
pramonės rūmuose.
• 1992 m. balandį į Rūmus pradėjo
plaukti pirmoji tarptautinė korespondencija. Tą patį mėnesį Rūmus aplankė pirmoji oficiali delegacija iš užsienio – Lipės
krašto.
• 1992 m. birželio mėnesį direktoriaus
pavaduotojas V. Šileikis Wundermiundėje
(Vokietija) pasirašė steigiamąjį Baltijos

6

šalių prekybos rūmų asociacijos (BCCA)
dokumentą, Kauno rūmai tapo asociacijos
nariu.
• Pirma mugė „Verslo dienos“ surengta 1992 m. liepą.
• Nuo 1992 m. rugpjūčio Rūmai rengia, tvirtina ir išduoda bendro pavyzdžio
prekių kilmės dokumentus (sertifikatus).
• Nuo 1992 m. gruodžio 1 d. Rūmų
direktoriaus pareigas pavesta eiti Vytautui
Šileikiui.
• 1992 m. gruodžio 17 d. įvyko visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 53 nariai iš 84. Rūmų taryba pavadinta
prezidiumu, prezidiumo vicepirmininku
išrinktas privataus kapitalo įmonių atstovas Gintaras Vanagas.
• 1992 m. Rūmų narių skaičius buvo
84 (42 uždarosios akcinės bendrovės, 7
akcinės bendrovės, 24 valstybinės įmonės,
6 personalinės įmonės, 1 bankas, 1 birža,
1 brokerio kontora; pusė iš jų buvo gamybos, trečdalis – prekybos, šeštadalis –
paslaugų sferos įmonės). 1993 m. vasarą
narių skaičius sudarė 140, 1994 m. rudenį – 240.
• 1993 m. sausio 10 d. išėjo pirmasis Rūmų „Informacinis biuletenis“. Nuo
1993 m. kovo dienraštyje „Kauno diena“
kas dvi savaitės pradedama skelbti „Rūmų
kronika“ ir „Pasiūlymų birža“.
• 1993 m. vasarį Rūmai pradėjo veikti
J. Gruodžio g. 9 trijuose kabinetuose ( 35
kv. m). Įsteigtos 8 darbo vietos.
• 1993 m. vasario mėn. Vyriausybė
priėmė nutarimą, kuriuo prekių kilmės
sertifikavimų išdavimo funkcija buvo suteikta muitinei. Po įtemptų ir kryptingų
pastangų pavyko pasiekti, kad po kelių
mėnesių, 1993 m. liepos 21 d. Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos prekybos ir
pramonės rūmų asociacijos bei regioninių
prekybos ir pramonės rūmų veiklos“ ši
veiklos kryptis priskirta Rūmams.
• 1993 m. gegužės 18 d. Kaune viešėjo
Jo Karališkoji prakilnybė Kento hercogas
ir jį lydėjusi verslininkų delegacija. Susitikime Kauno rotušėje dalyvavo daugiau
kaip 90 verslo atstovų.
• 1993 m. liepą JAV Los Angeles
mieste buvo surengta verslo konferencija
ir Lietuvos gamintojų prekių ekspozicija.
• 1993 m. rugpjūtį ambasadorius S.
Lozoraitis Vašingtone priėmė Rūmų direktorių V. Šileikį. JAV laikraštis „Drau-

gas“ paskelbė V. Šileikio straipsnį apie
Kauno rūmus.
• 1993 m. Rūmai pradėjo teikti sistemingas verslo informavimo paslaugas,
surengė 16 užsienio verslo misijų (Vokietija, Anglija, Lenkija, Švedija, Norvegija,
Čekija, Kanada, JAV, Danija, Ispanija,
Italija, Kirgizija, Rusija, Austrija, Suomija, Olandija, Rumunija, Japonija); vizitus
į Vokietiją, Olandiją, JAV, Prancūziją,
Belgiją. Priimta per 500 svečių, iš jų 130
užsieniečių. Išplatinta 300 „geltonųjų paketų“ per 80 šalių.
• 1993 m. lapkričio 11 d. buvo priimta bendra Kauno regioninių prekybos ir
pramonės rūmų ir Prekybos, pramonės ir
amatų rūmų deklaracija, kuria pripažinta,
kad „tolesnė veikla bus žymiai efektyvesnė susijungiant į vieningą struktūrą regioninių rūmų pagrindu ir išplečiant į amatų
sferą“. Nubrėžtas tikslas – sukurti rūmus
kaip autoritetingausią nevyriausybinę nepolitinę ūkio plėtros organizaciją. „Rūmų
dvivaldystė baigėsi“, – skelbė tuometinė
spauda, išreiškusi viltį, kad baigti neetiški,
ambicingi, reputacijai ir bendriems interesams gerokai pakenkę žaidimai.
• 1995 m. spalio 31 d. Valstybinis patentų biuras priėmė sprendimą įregistruoti
Rūmų ženklą.
• 1995 m. lapkritį priėmus Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, 1996 m. kovo 1 d. sušaukta generalinė
asamblėja, išrinkta nauja taryba. Rūmų
prezidentu tapo prof. Mečislovas Rondomanskas, viceprezidentais – UAB „Sala“
komercijos direktorius prof. Simas Ramutis Petrikis ir AB „Achema“ viceprezidentas Jonas Sirvydis.
• 1996 m. kovą pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su visomis regiono savivaldybėmis.
• 1996 m. spalį, po 56 metų pertraukos,
Rūmai sugrįžo į istorinę vietą – K. Donelaičio g. 8, pagal architekto V. Landsbergio-Žemkalnio projektą 1938 m. pastatytus rūmus.
• 1992-1996 m. veikę savarankiški
Marijampolės rūmai, priėmus įstatymą,
tapo Kauno rūmų filialu.
• 1997 m. parengtos pirmosios paraiškos tarptautiniams projektams.
• 1997 m. įvyko pirmasis forumas
„Kaunas XXI amžiuje“.
• 1997 m. lapkritį priimtas LR Profesinio mokymo įstatymas, pagal kurį nuo
1998 m. Rūmai kasmet organizuoja kvalifikacijos egzaminus regiono profesinėse
mokyklose.
• 1997 m. pradėjo veikti Rūmų interneto svetainė www.chamber.lt
• 1999 m. liepą Rūmai kartu su regiono savivaldybėmis pasirašė Regiono plėtros agentūros steigimo sutartį.

• 1999 m. Rūmai išleido pirmąją regiono eksportuotojų direktoriją.
• 2000 m. vasarį sušaukta eilinė generalinė asamblėja. Išrinkta nauja Rūmų taryba, prezidentu perrinktas prof. M. Rondomanskas.
• 2000 m. gegužę Rūmai pradėjo įforminti ATA Carnet dokumentus ir prekių
brūkšninius kodus.
• 2000 m. birželį BCCA IX-asis kongresas surengtas Kaune. V. Šileikis išrinktas BCCA viceprezidentu.
• 2001 m. kovą Rūmuose atidarytas
Europos verslo informacinis centras.
• 2001 m. gegužę Rygoje vyko tarptautinis renginys „Baltpartneriat“, kurio
koordinatoriumi buvo Kauno rūmai.
• 2001 m. spalio 15 d. prof. M. Rondomanskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno m. savivaldybe. Savivaldybės
vardu ją pasirašė tuometinis meras Erikas
Tamašauskas.
• 2001-2007 m. surengtos parodos
„Kaunas“.
• 2002 m. išleista antroji regiono eksportuotojų direktorija.
• 2002 m. pradėjo veikti Rūmų bendruomenės klubas.
• 2003 m. prof. M. Rondomanskas pasirašė Rūmų bendradarbiavimo susitarimą
su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.
• 2004 m. sušaukta eilinė generalinė
asamblėja. Išrinkta nauja Rūmų taryba,
prezidentu perrinktas prof. M. Rondomanskas.
• 2004 m. vasarį prof. M. Rondomanskas ir Kauno m. meras A. Garbaravičius pasirašė VšĮ „Technopolis“ steigimo
sutartį.
• 2005 m. birželį Rūmai surengė
BCCA akademiją Kaune. Dalyvavo 17-os
Rūmų iš 6 valstybių atstovai.
• 2005 m. Marijampolės filialas pradėjo rengti apskrities įmonių konkursus.
• 2007 m. pradėtas kurti Verslo moterų tinklas. Rūmų asociacijos prezidiumas
Lietuvos verslo moterų tinklo pirmininke
išrinko Astą Šileikienę.
• 2008 m. vasarį sušaukta eilinė generalinė asamblėja. Išrinkta nauja taryba,
prezidentu perrinktas prof. M. Rondomanskas.
• 2008 m. spalį Rūmai buvo Lietuvos
delegacijos pirmajame Europos įmonių
parlamente Briuselyje koordinatorius.
• 2008 m. lapkritį atidarytas VšĮ
„Technopolis“, kurio steigėjai yra Rūmai
ir Kauno m. savivaldybė.
• 2008 m. Rūmai tapo Enterprise Europe Network tinklo nariais ir Lietuvos
konsorciumo, jungiančio Kauno, Klaipėdos, Vilniaus PPA rūmus ir Lietuvos inovacijų centrą, koordinatoriumi.
• Nuo 2009 m. vasario reguliariai rengiami „verslo pusryčiai“ su Kauno m. savivaldybės vadovais.
• 2009 m. Rūmuose pradėjo veikti Finansų vadovų ir Personalo vadovų klubai.
• 2010 m. Rūmai inicijavo, redagavo
ir išleido knygą „Rūmų istorija: vardai,
vertybės, tradicijos“.
• 2011 m. vasarį parengta nauja Rūmų
interneto svetainės www.chamber.lt versija.
• 2011 m.spalį Rūmų atkūrimo 20mečio proga Kalniečių parke pasodinta 20
ąžuolų ir pastatytas atminimo akmuo.
• 2011 m. Rūmams įteiktas sertifikatas, patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001-2008.
Parengė Audronė Jankuvienė
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Ką rašė to meto spauda
„Visi žinome ir patiriame, kad sąlygos
ekonominei veiklai šiuo metu sudėtingos.
Kol kas neturime harmoningai funkcionuojančios ekonominės sistemos, dar vis
„stumdomės“ nepatikimoje infliacinio
rublio zonoje, nestabilios teisinės normos, liečiančios prekybą ir investicijas,
silpni ekonominiai interesai plėtoti gamybą. Menkos ekonominės laisvės ir nepateisinama mokesčių politika varo mūsų
verslininkus į pogrindį. Gilus patikimos
informacijos apie rinkas, ūkio subjektus,
jų poreikius ir galimybes badas verčia ir
privataus, ir valstybinio kapitalo valdytojus labai neracionaliai individualiai aukoti
laiką bei lėšas ieškant patikimų ir naudingų sąlygų ūkinei veiklai. Reikalingos
servisinio pobūdžio paslaugos (tiksliniai
rinkos tyrimai ir konsultacjos, informavimas, interesų atstovavimas, dokumentų
įforminimas, ekspertizės, reklama ir kt.)
asocijuotiems ir neasocijuotiems ūkio subjektams. Tokias funkcijas rinkos ekonomikos sąlygomis paprastai atlieka prekybos ir pramonės rūmai.“
„Kauno regioniniai prekybos ir pramonės rūmai pradeda veiklą“. „Kauno
tiesa“, 1991 02 20
„Mes nekeliame tikslo aiškinti, kaip
svarbu organizuojant biznį turėti reikalingą, teisingą ir pakankamą informaciją.
Mūsų tikslas – kad reikalingą, teisingą informaciją jūs gautumėte laiku. Rūmų tikslas – disponuojant informacija čia bei užsienyje sutrumpinti kelią nuo verslininko
iki verslininko, atrasti kelią investicijoms,
paspartinti kapitalo apyvartą ir, svarbiausia, laiku konstatuoti apie ekonomikos
ligas ir siūlyti, kaip jas gydyti.“ (Rūmų
direktorius Vytautas Šileikis)
„Parodykite Lietuvos geltonąją knygą“. „Kauno tiesa“, 1993 03 09
„Jo karališkoji Didenybė Kento hercogas Edwardas ir jo palyda atvyko į Kauno
rotušę. Jiems pristatė Regioninių prekybos
ir pramonės rūmų prezidentą R. Petrikį,
verslininkus, bankininkus. Ponas Petrikis
prisiminė prieškarinius Didžiosios Britanijos ir Lietuvos prekybinius ryšius, kai
Lietuva importuodavo iš Anglijos 20 proc.
prekių, o eksportuodavo 40 proc. Anot
kalbėjusiųjų, toks santykis patenkintų ir
šiandieninius verslininkus.“
„Kento hercogas Kaune gėrisi pakalnutėmis ir ragauja mėgstamą vyną“.
„Lietuvos rytas“, 1993 05 19
„Per praėjusias kelias savaites Kauno
regioniniuose prekybos ir pramonės rūmuose viešėjo kaip reta daug svečių. (...)
Kodėl Kaune nėra parodų ir mugių centro?“
„Rūmų kronika“. „Kauno diena“,
1993 06 04

„Įstatymiškai valstybė turi deleguoti
rūmams funkcijas, kaip įprasta pasaulyje.
Pirma – organizuoti prekybos registrą. O
dabar valstybinis registras (rejestras) nefiksuoja tikrosios padėties. Jis tik rodo,
kam suteikta teisė užsiimti vienokia ar
kitokia veikla. Nedisponuojama teisinga
informacija apie ūkinius subjektus bei
tikrą ūkio veiklą. (...) Kiekviename normaliame demokratiškame krašte valstybė
turi visuomeninėms organizacijoms deleguoti daugiau funkcijų, o ne viską glausti
po savo sparnu.“ (Rūmų direktorius Vytautas Šileikis)
„Prekybos registras ir visa kita“. „Vakarinės naujienos“, 1993 06 11
„Liepos 21 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriame tik
po didelio „mūšio“ rūmams palikta teisė
išduoti prekių kilmės sertifikatus. Tai visame pasaulyje rūmams pripažinta teisė. O
pas mus norėta ją perduoti ... muitinei. Ar
jai kitų problemų ne iki kaklo?“
„Kauno regioniniai prekybos ir pramonės rūmai: keli „dvariškiai“ kukliuose rūmuose priiminėja svečius, o kolegos
sveikina iš viso pasaulio“. „Kauno diena“, 1993 08 06
„Organizuojant Rūmų veiklą Kaune,
teko susidurti su specifine situacija: susiskaidęs verslininkų pasaulis, nepamatuotos ambicijos, atskirų atsakingų asmenų
aktyviai reiškiami interesai su dominante
„atrodyti“, bet ne „būti“. Tau gana ilgai ir
netiesiogiai trukdė sutvirtėti Rūmams.“
„Prekybos ir pramonės rūmai: žingsnis į Ameriką“. „Draugas“, 1993 09 14
„Iš 20 dienų viešnagės Jungtinėse
Amerikos Valstijose grįžo Kauno regioninių prekybos ir pramonės rūmų direktorius
Vytautas Šileikis. Jis susitiko su ambasadoriumi S. Lozoraičiu (jam pristatytas oficialus rūmų įgaliotinis JAV Arūnas Vanagas), buvo priimtas JAV komercijos departamente, lankėsi „Draugo“ redakcijoje.“
„Ar Lietuva tikrai yra įdomi tokiam
milžinui kaip Amerika?“. „Kauno diena“,
1993 09 17
„Nemaža problema buvo ne tik valdžios struktūrų nesuvokimas ir pasitaikantis nenoras suvokti prekybos rūmų veiklos
reikšmės puoselėjant demokratines ūkio
valdymo tradicijas, bet ir nepateisinamas
asocijuotų verslo struktūrų susiskaldymas
vien tiktai ambicijų pagrindu. Beje, šia
aplinkybe neretai spekuliuodavo ministerijų ir departamentų vadovai, siekdami įtvirtinti taip liūdnai pažįstamus centralizacijos
ir visuotinio administravimo mechanizmus.“ (Rūmų direktorius Vytautas Šileikis)
„Regioniniai prekybos ir pramonės

rūmai: atstovauti firmoms, bendrovėms,
kompanijoms, o ne jų savininkams“.
„Kauno diena“, 1993 11 11
„Mes, Kauno regioninių prekybos ir
pramonės rūmų bei Prekybos, pramonės ir
amatų rūmų nariai, laisva valia susibūrę į
bendrą susirinkimą, priapžindami tarpukario Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų tradicijų tęstinumo reikalą, pripažindami vienų iniciatyvą, parodytą siekimuose atkurti šiuos rūmus, pripažindami kitų
didelį triūsą, įdėtą organizuojant rūmų veiklą, pareiškiame, kad nuo šiol visomis išgalėmis remsime vieningų Kauno prekybos
rūmų, kaip sudėtinės Lietuvos prekybos ir
pramonės rūmų sistemos dalies, idėją...“.
Iki šio susitarimo buvo eita dvejus metus.
Į susirinkimą iš 98 prekybos, pramonės ir
amatų rūmų narių atvyko vos 5 (neatvyko
net visi 11 prezidiumo narių), o kolegos
buvo atsovaujami 72 narių iš 126. Diskusijos buvo karštos, replikos emocingos.“
„Dvivaldystė baigėsi, jungtuvės įvyko, nors ir be liepsningos meilės žodžių“.
„Lietuvos rytas“, 1993 11 23
„Spaudos konferencijoje „Biznio valstybinis administravimas“ dalyvavo Kauno
verslininkų asociacijos prezidentė Dalia
Teišerskytė, Regioninių prekybos ir pramonės rūmų direktorius Vytautas Šileikis
ir Kauno krašto pramonininkų asociacijos
viceprezidentas Kostas Deveikis. V. Šileikio nuomone, valstybinis rejestras nefiksuoja įmonės aktyvumo, neturi patikimos
informacijos, jis yra dezinformatyyvus, o
tai susiję su rizika.“
„Kaip liudija finansiniai skandalai,
valstybinės institucijos patikimos informacijos neturi“. „Kauno diena“, 1994 04 15
„Jūsų rankose – Kauno regioninių
prekybos ir pramonės rūmų informacinis
biuletenis. Juk tai iš esmės durys pradedančiam ir subrendusiam verslininkui,
prekeiviui ir tarptautinės prekybos „liūtui“, bankininkui ir amatininkui, studentui
ir profesoriui, durys visiems į įdomų ir
kaskart reikšmingesnį verslinį gyvenimą.
Nuo šiol „Kauno dienos“ puslapiuose mes
atidarome jas kur kas plačiau su viltimi,
kad visi pageidaujantys pro šias duris
vaikščios neapsidraskydami skvernų.“
„Apie duris“. „Kauno diena“, 1995
01 05
„Priimtas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas suteikė daugiau legalių
galių ir reikšmingu žingsniu priartino jų
statusą prie europietiško standarto. Subrendusios demokratijos šalyse prekybos
ir pramonės rūmai dažniausiai yra pagrindinė verslo savivaldos institucija. Ten
įstatymiškai labai tvarkingai yra padalyta

piliečių ir verslo savivaldos kompetencija,
galios ir atsakomybė.“
„Per atvirą verslo savivaldybę – į valdžią ir visuomenę“. „Kauno diena“, 1996
01 09
„Suprantama, laukiame dienos, kai
rūmai, kaip tikintiesiems bažnyčia, taps
visų verslu ir amatais užsiimančių žmonių
namais. (...) Už grįžimą į istorines patalpas
turėtume būti dėkingi Kultūros ministerijai, jos sekretoriui Vytautui Balčiūnui – už
geranoriškumą ir toliaregiškumą.“
„Įkurtuvės... senuosiuose rūmuose“.
„Diena“, 1996 10 26
„Rūmai – tai verslininkų savivalda, turinti savo tradicijas, autoritetą ir jėgą, padedanti, konsoliduojanti, einanti į derybas
organizacija. Valstybė ir verslo visuomenė
turi būti partneriai. Antagonizmas nesuprantamas. Visada galima rasti variantus,
suderinti interesus. (...) Kiemiškumas yra
nepateisinamas. Smulkieji verslininkai
pirmiausiai turi nuspręsti, ko jie nori: ar
atsikratyti pavienių problemų, ar siekia
sisteminio jų sprendimo.“ (Rūmų prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas)
„Nebus čia rojus rytoj“. Laikraštis
verslininkams „Visada“, 1997 03 09
„Rengdamiesi Ministro Pirmininko
G. Vagnoriaus vizitui į Kauną Prekybos,
pramonės ir amatų rūmai apklausė apie
100 regiono įmonių, prašydami suformuluoti pagrindines jų veiklai trukdančias
problemas ir galimus jų sprendimo būdus.
„Tai, galima sakyti, pirmoji mūsų pamoka.
Pirma, įmonės, verslininkai dar tik mokosi
nuodugniai analizuoti verslo aplinką, formuluoti trukdančias jų veiklai problemas,
siūlyti jų sprendinius. Antra, mokomės dalykiško ir konkretaus bendravimo su Vyriausybe. Trečia, tai padeda suvokti, kad
rūmai yra ta struktūra, kurioje susikerta
verslo problemų horizontalė ir į valdžią,
aukštyn nukreipta vertikalė. Mes surenkame horizontalią informaciją, kad būtų
priimti vertikalūs sprendimai.“ (Rūmų
prezidentas prof. M. Rondomanskas)
„Problemų ir valdžios sankirta rūmuose“. „Kauno diena“, 1997 06 05
„V. Šileikio manymu, rūmai privalo
turėti savo atstovus lobistus Seimo komitetuose, kad būtų galima daryti realią priimamų sprendimų įtaką. Tada tapsime tikra
lobistine organizacija ir galėsime kartu su
kitomis struktūromis formuoti šalies ūkio
politiką. Lobizmas turėtų tapti viena svarbiausių rūmų funkcijų.“
„Kaune jau paruošta dirva lobistinei
veiklai“. „Laikinoji sostinė“, 1997 09 30
Parengė Audronė Jankuvienė
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Iš 20 metų
fotokronikos

KAUNO
PPA RŪMAMS

METŲ
Jungtinės Karalystės Kento hercogo priėmimas Kauno rotušėje. 1993 05 18

Vokietijos Ofenbacho pramonės ir prekybos rūmų generalinio direktoriaus Eriko
von Knore (centre) vizitas Kauno PPA rūmuose. 1999 07 28

LR Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko dovanos – paveikslo „Mindaugo
karūnavimas“ perdavimas Kauno PPA rūmams. 2003 09 25

Rūmų generalinė asamblėja „Takiosios Neries“ viešbutyje. 2004

Kinijos Liaudies Respublikos verslo atstovų vizitas Kauno PPA rūmuose. 2006

Kolektyvo išvyka į Kintus. 2007 06 18
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Rūmų narių generalinė asamblėja „Takiosios Neries“ viešbutyje. 2000 02 25

LR Prezidento Rolando Pakso susitikimas su Rūmų atstovais ir kitais kauniečiais
Istorinėje prezidentūroje Kaune. 2004 01 21

LR Prezidentas V.Adamkus ir Kauno PPA rūmų prezidentas
prof. M. Rondomanskas. 2005 09 06

Parodos „Kaunas 2007“ atidarymas. 2007

Generalinės asamblėjos dalyviai. 2008 02 21

LR Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas pasirašo Rūmų svečių knygoje.
2002 01 18

Rūmų Profesinio mokymo korporacijos posėdis. 2004 05

Rūmų narių kalėdinis balius Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.
2006 12 09
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Enterprise Europe Network tinklo atidarymas. 2008 03 24

Bairoito prekybos ir pramonės rūmų direktorius dr. Hans F.
Trunzer pasirašo Rūmų svečių knygoje. 2009 05 22

ESBO konferencija moterų verslumo tema Vilniuje. 2011 03 24

Susitikimai verslo kontaktų renginiuose

Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Simon
John Butt pasirašo Rūmų svečių knygoje. 2008 10 02

Prof. V. Landsbergis pasirašo Rūmų svečių knygoje. 2009 10 23

Verslo ir valdžios forumas Jonavoje „Verslo ir valdžios partnerystė: stipresnė savivalda, geresnis gyvenimas“. 2010 09 30

Rūmų klubas AB „Stumbras“ muziejuje. 2011 06

Naujų narių inauguracijos akimirka

Seimo Pirmininko Arūno Valinsko apsilankymas Kauno PPA rūmuose.
2009 04 02

Verslo ir valdžios debatai Kaune „Rinkimai 2011: keturi žingsniai
Kauno pažangai“. 2011 02 10

LR Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus susitikimas su Rūmų nariais. 2011 08 18

Rūmų bendruomenės šokiai

Rūmų atkūrimo 20-mečiui Kalniečių parke pasodinta 20 ąžuolų ir pastatytas atminimo akmuo. 2011 10 04
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Iš Rūmų archyvų
Žmonės, stovėję prie ištakų
Doc. Jūratė Matekonienė:
Rūmų istorija nuo pat įkūrimo yra labai įdomi. Jie neatsiejami nuo šalies raidos. Tarpukario metais, kai nebuvo ministerijų, jie veikė labai stipriai. Tai buvo viso ūkio
valdymo centras.
Žinoma, dabar visai kita aplinka, kiti tikslai ir uždaviniai. Todėl organizacija negali būti tokia, kokia buvo
prieš beveik 90 metų.
Bet Rūmai buvo ir bus ta vieta, kurioje renkasi veiklūs, iniciatyvūs žmonės, kurioje brėžiama Lietuvos ekonomikos ateitis.
Tikiu ir linkiu, kad Rūmai taptų verslo idėjų ir bendrų
siekių centru, verslininkų veiklos švyturiu.
Prof. Simas Ramutis Petrikis:
Tas laikas, kai kūrėsi Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai, buvo prieštaringas – versle buvo daug laukinio kapitalizmo apraiškų, keitėsi ūkio pagrindai, ginčijomės, kokiu keliu eiti ir pan. Kone kiekvienas lyderis
turėjo ambicijų steigti savo organizaciją ir jai vadovauti.
Kaune atsirado net dveji rūmai. Sunku buvo susigaudyti, kurie iš jų yra „teisingi“, kurie ne. Sumaištis dėl to
kildavo net užsienyje.
Tuomet mūsų iniciatyvinė grupė priėmė sprendimą,
kad reikia ieškoti kompromisų, o rūmai liks tie, kuri išgyvens. Todėl, galvodami apie perspektyvą, per keletą
žingsnių atsitraukėme, užleidome pirmąjį postą, elgėmės
lanksčiai.
Laikas parodė, kad tai buvo išmintingas sprendimas.
Po kelių metų mūsų rūmai tęsė veiklą, susiformavo gera
vadovybė. Didžiuojuosi šia organizacija, kurioje, priešingai nei kitose, vyksta ne draskymasis, o integracija.

Pirmoji Rūmų taryba
(1991-1993)

S. R. Petrikis, pirmininkas
J. Matekonienė, pirmininko pavaduotoja
A. Pacevičienė, sekretorė
A. Aleknavičius
A. V. Būda
K. Deveikis
G. Kazlauskas
V. Pečatauskas
R. Plioplys
A. Savičius
Z. Skibiniauskas
V. Stinskas
V. Šileikis
U. Tamkūnienė
P. Tereškėvič

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba. 2000
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A. Trakimavičius
G. Vanagas

Jungtinis Rūmų prezidiumas (1993-1996)
G. Petrikas, prezidentas
K. Berteška, viceprezidentas
A. Juodis, viceprezidentas
J. Matekonienė, viceprezidentė
S. R. Petrikis, viceprezidentas
G. Vanagas, viceprezidentas
V. Šileikis, direktorius (narys)
A. Aleknavičius
A. Anfimovas
G. Balevičius
K. Deveikis
R. Jucevičius
E. Kulbokas

S. Lapeika
I. Norvilienė
A. Pacevičienė
E. Pauliukaitis
V. Pečatauskas
R. Ramašauskas
M. Rondomanskas
A. Savičius
Z. Skibiniauskas
A. Stašaitis
V. Stinskas
U. Tamkūnienė
P. Tereškėvič
A. Trakimavičius
R. Žiemelis

Trečioji Rūmų taryba
(1996-2000)

M. Rondomanskas, prezidentas
J. Sirvydis, viceprezidentas
A. Bačiliūnas, viceprezidentas
V. Čičelis
A. Čupkovas
R. Dubosas
V. Jasiukevičius
R. Jucevičius
E. Kulbokas
S. Lapeika
V. Lasauskas
A. Liorentas
V. Mickūnas
V. Pečatauskas
G. Petrauskas
Z. Skibiniauskas
K. Svitojus
P. Tereškėvič
S. Žukauskas

Ketvirtoji Rūmų taryba
(2000-2004)

M. Rondomanskas, prezidentas
J. Sirvydis, viceprezidentas
A. Bačiliūnas, viceprezidentas
K. Svitojus, viceprezidentas
A. S. Anužis
A. Butkus
V. Čičelis
Z. Dargevičius
J. Gecevičius
K. Jakutis
R. Jucevičius
J. Koryzna

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba. 2008 02 21

V. Lašas
A. Liorentas
M. Misiūnas
V. Paulauskas
Z. Skibiniauskas
P. Tereškėvič
U. Tamkūnienė
S. Žukauskas

Penktoji Rūmų taryba
(2004-2008)

M. Rondomanskas, prezidentas
J. Sirvydis, viceprezidentas
A. Bačiliūnas, viceprezidentas
J. Koryzna, viceprezidentas
M. Misiūnas, viceprezidentas
K. Svitojus, viceprezidentas
A. S. Anužis
A. Butkus
V. Čičelis
Z. Dargevičius
K. Jakutis
V. Lašas
A. Liorentas
E. Natkevičius
V. Paulauskas
V. Šalaševičius
S. Valunta
A. Zigmantavičienė
G. Žentelytė
B. Žilinskienė

Šeštoji Rūmų taryba
(2008-2012)

M. Rondomanskas, prezidentas
J. Sirvydis, viceprezidentas
A. Bačiliūnas, viceprezidentas
J. Koryzna, viceprezidentas
M. Misiūnas, viceprezidentas
K. Svitojus, viceprezidentas
A. S. Anužis
V. Čičelis
K. Dagilis
Z. Dargevičius
V. Lašas
A. Meškauskas
V. Paulauskas
F. Puzanovienė
E. Rapolas
V. Šalaševičius
S. Valunta
B. Žilinskienė
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Generalinis Rūmų 20-mečio renginių rėmėjas

UAB „ASIGA“ –
išskirtiniai baldai ir interjero detalės.

Pagrindinė UAB„ASIGA“ veiklos sritis: baldų ir interjero detalių projektavimas,
dizainas ir gamyba. Profesionalių dizainerių komanda padės Jums atrasti patį geriausią sprendimą kuriant išskirtinį baldų dizainą Jūsų namams ar biuro aplinkai.
UAB „ASIGA“ projektuoja ir gamina baldus namams, mokykloms, valstybinėms įstaigoms, knygynams, restoranams, kavinėms, viešbučiams, privačioms
klinikoms ir ligoninėms.
UAB „ASIGA“ prekės ženklas – išskirtiniai baldai, atsakingas, inovatyvus požiūris į verslą. Įmonė sėkmingai vysto veiklą jau penketą metų. Sėkmingai dirba
Lietuvos ir Skandinavijos rinkose, nuolat ieško naujų iššūkių ir galimybių.
Patikėkite interjero ir baldų kūrimo rūpesčius UAB„ASIGA“ dizaineriams, kurie
puikiai išmano savo darbą.

Idėjos prasideda čia…

Rūmų 20-mečio renginių rėmėjas

UAB „TUV Uolektis“
TÜV Thüringen e. V. sertifikacinės įstaigos padalinys Lietuvoje sertifikuoja įmonių vadybos
sistemas pagal šių tarptautinių standartų reikalavimus: kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001), maisto saugos (ISO
22000), informacijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC 27001), informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemos (ISO/IEC 20000-1), socialinio atsakingumo vadybos sistemos (SA 8000), miškų valdymo ir gamybos grandies (FSC) ir biomasės tvarumo (ISCC).
Organizuoja mokymus tarptautinių standartų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.
UAB „Verslo draugai“
Nekilnojamojo turto pirkimas, pardavimas,
parengimas, nuoma; bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba; konsultacinė verslo ir valdymo veikla.
UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir
kitos su kompiuteriais susijusios paslaugos.
UAB „Liningas“
Tekstilės audimas, tekstilės apdaila – gamyba ir prekyba. Oeko-Tex Standart 100.

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, kineziterapijos; konsultuoja
gydytojas ortopedas traumatologas, chirurgas. Gamina ir pritaiko įvairius ortopedinius gaminius: protezus, įtvarus, įtvarines
sistemas, profilaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, batų įdėklus.Mažmeninėje
prekyboje siūlo įvairios kompensacinės
technikos, ergoterapijos, kineziterapijos
priemonių, slaugos priemonių.

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų
centras“ (UAB „IRTC“)
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės apskaitos informacinių sistemų
kūrimas ir diegimas.
Sprendimai energetikos sektoriui: šilumos,
vandens, elektros tiekimo įmonėms, savivaldybėms, komunalinių paslaugų įmonėms,
pramonės įmonėms, gatvių apšvietimo įmonėms. Produktai: SCADA sistemos, komercinės apskaitos sistemos, kaštų bei savikainos
suvaldymo sistemos, bilingo sistemos.

Old Town Gifts
UAB „Gintarinis siuvenyras“ – gintaro dirbinių parduotuvė veikia nuo 2002 m. Sėkmės
paslaptis – nuolatinis domėjimasis, dalyvavimas parodose ir konferencijose, geriausių
meistrų paieška, bendravimas su kūrėjais.
Siekiama, kad gintaras taptų kiekvieno iš
mūsų gyvenimo dalimi.

UAB „Baltijos kvapai“
Gamina puikiai kvepiančias, rankų darbo
žvakes iš natūralaus sojų pupelių vaško, naudodami augalinius kvapniuosius aliejus (kai
kurių sudėtyje yra eterinių aliejų) ir augalinio
aliejaus pagrindu pagamintus dažus.

Studentų darbų konkurso rėmėjai

UPS įgaliotasis atstovas Lietuvoje – UAB
„Skubios siuntos“
Siuntų gabenimo paslaugos jau 20 metų.

UAB „Eura”
Kelionių autobusais organizavimas, viešbučių rezervavimas, lėktuvų ir
autobusų bilietų pardavimas; draudimo paslaugos. Turistinių autobusų
nuoma (8-72 vietų) Prekyba sunkvežimiais ir autobusais. NT – namų valdos ir komercinių žemės sklypų Šilainiuose ir Stanaičių km. pardavimas.

Žurnalas IQ ir „Intelligent Life“
UAB „Scaent Baltic“ priklausanti UAB „Intelligent Media“ leidžia
tarptautinio ekonomikos lyderio „The Economist“ žurnalą „Intelligent Life“. Didelio dėmesio sulaukia ir mėnesinis žurnalas –
„IQ“, kuriame publikuojami rinktiniai „The Economist“ tekstai.

Padeka Rumu 20-mecio šventes dalyviams
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų istorijoje nubrėžėme naują liniją –
plačiame kolegų ir partnerių būryje pažymėjome Rūmų 20 metų atkūrimo sukaktį
ir visi kartu pradėjome rašyti Rūmų veiklos trečiojo dešimtmečio metraštį. Jame
bus įrašyti Jūsų vardai ir nuopelnai. Tikime, kad šie nauji metraščio puslapiai bus
svarbūs ir prasmingi ne tik Jums asmeniškai, bet ir visai verslo bendruomenei.
Nuoširdžiai dėkojame Jums už sveikinimus, kuriuos priimame kaip Rūmų veiklos įvertinimą ir įpareigojimą stiprinti organizacijos autoritetą ateityje, taip pat už
drauge sukurtą šiltą bei draugišką vakaro atmosferą. Rūmų atkūrimo 20-mečio
sukakčiai skirtas renginys dar kartą sutvirtino mūsų visų bendrumo, pagarbos, pasitikėjimo ir solidarumo jausmus.

Tikime, kad ir toliau visų mūsų pastangomis stiprinsime Rūmus kaip verslo savivaldos organizaciją ir puoselėsime tarpusavio supratimu ir pagarba grindžiamas
tradicijas. Jūs esate svarbiausieji!
Prof. Mečislovas Rondomanskas,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas,
Dr. Vytautas Šileikis,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
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Laimingų 2012

Sėkmingų 2012
„Mane tiksliau būtų
vadinti ne Rūmų
krikštamote, o
motina.“
Doc. Jūratė
Matekonienė

Kūrybingų 2012

Turtingų 2012

„Jei nebus verslininkų
branduolio, bus sunku
palaikyti dialogą su vietos
valdžia.“
Prof. Mečislovas
Rondomanskas,
Kauno PPA rūmų
prezidentas

Linksmų 2012
„Rūmai nėra organizacija
šalia ar aukščiau mūsų.
Tai mūsų visų bendra
veikla“.
Vytautas Šileikis,
Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius

„Geras vadybininkas
ir naktį pažadintas
privalo pasakyti, ką jo
klientas veikia“.
Audrius Budraitis,
AB „Fasa“
generalinis
direktorius

„Negatyvus požiūris
į verslą, deja, prasideda
nuo valdžios, ir
tuo užsikrečia dalis
visuomenės.“
Margarita Grigaliūnienė,
UAB „Liningas“
generalinė
direktorė

„Visi pastaruoju metu
priimti įstatymai yra
skirti bausti, o ne skatinti
verslą.“
Gintautas Žaliauskas,
UAB „Informatikos ir ryšių
technologijų centras“
direktorius

Prasmingų 2012

Džiaugsmingų 2012

„Ąžuolų sodinimas yra
pati nuoširdžiausia ir
prasmingiausia šventė,
kurioje man teko dalyvauti,
kai esu Rūmų asociacijos
prezidentas.“
Rimantas Stankevičius,
LPPARA prezidentas

„Geriau specialistas,
kuris nieko nežino apie
tekstilę, negu turintis
blogą patirtį.“
Rosvaldas Kunickas,
UAB „Danspin”
direktorius

„Kaip futbolo aikštėje
debatuose dalyvaujantiems
politikams aš rodau geltoną
kortelę. Kitą kartą galite
sulaukti ir raudonos.“
Algimantas Stasys Anužis,
DnB Nord Kauno verslo
regiono vadovas

”Greita partnerių
paieška Rūmuose – greiti
buvo ir mūsų sprendimai.”
Nerijus Miliukas,
UAB „Robotex”
komercijos direktorius

Viltingų 2012

„Iš pradžių nuogąstavome,
kad būti Rūmų nariais mums
per anksti, tam mes per
maži. Tačiau nuogąstavimai
greitai išsisklaidė.“
Giedrius Bučas,
UAB „Interjero elementai“
direktorius

„Verslo pasaulį
moterys daro
geresnį.“
Asta Šileikienė,
Verslo moterų
tinklo vadovė

„Rūmai siūlo labai daug
galimybių ir informacijos,
kurias reikia mokėti
„paimti“. Svarbu būti
aktyviam.“
Fausta Puzanovienė,
UAB „Metga“ direktorė

„Verslas vis dar sutelktas
didžiuosiuose miestuose,
nors kaštai jį pradėti ir plėsti
rajonuose gerokai mažesni.
Verslas to dar nesuvokė.“
Jonas Sirvydis, AB „Achema”
generalinis
direktorius

„Mes esame verslininkai.
Emocijų ir demagogijos
mums nereikia. Mums
reikia konkrečių
įsipareigojimų.“
Edmundas Kolevaitis,
verslininkas

Garbingų 2012

Ramių 2012

„Gerovės pagrindas
yra verslas. Versle
dalyvaujantys 28 proc.
gyventojų turi išlaikyti
likusius 72 proc.“
Kostas Jankauskas,
UAB „Koncernas Alga“
generalinis direktorius

„Gal rajono sėkmės
priežastis ta, kad
vietos valdžioje – 8 ar
9 verslininkai?”
Saulius Grinkevičius,
UAB „Vesiga“
direktorius
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