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Patarti karaliui ir atstovauti pirkliams – tokia prekybos rūmų misija išlieka nuo 
1599 m. Šimtmečiai subrandino prekybos rūmus kaip populiariausią verslo savival-
dos modelį, paplitusį visame pasaulyje ir priskaičiuojantį daugiau kaip 13000 rūmų. 
45-iose Europos šalyse veikia 1706 prekybos (pramonės, amatų, laivininkystės ir kt.) 
rūmai. 

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lietuvoje buvo atidaryti Kaune 1925 m. birže-
lio 18 d. Jų veikla sėkmingai plėtojosi iki buvo nutraukta 1940 m. liepą. 

Rūmų atkūrimo judėjimas verslo sluoksniuose prasidėjo iškart, kai buvo atkurta 
Lietuvos Nepriklausomybė. Gana greitai susiformavo Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų (PPAR) sistema. Šiandien ji jungia penkis rūmus ir jų asociacijos admi-
nistraciją. PPA rūmams būdingi kai kurie bruožai, išskiriantys juos iš verslo asociacijų 
ar konfederacijų tarpo. Tai yra regioninis jų veiklos pobūdis; įmonės buriamos pagal 
pačią plačiausią verslo interesų skalę; veikla integruota pasauliniame tinkle; rūmų tei-
sinis statusas per atskirą įstatymą sudaro sąlygas prisiimti atsakomybę už valstybės 
deleguojamas funkcijas. PPA rūmai geografiškai yra geriausiai pasiekiama institucija 
bet kokiam verslui. Rūmai ir jų padaliniai veikia visose Lietuvos apskrityse.

 Per 20 metų rūmai išmoko efektyviai dirbti, tapo solidžia ir patikima verslo savival-
dos institucija, kompetentingu patarėju savivaldybėms ir regionų plėtros institucijoms. 
Visų penkių Lietuvos PPA rūmų tarybos kartu paėmus jungia apie 100 šalies verslo ly-
derių, o pačiuose rūmuose dirba daugiau kaip 100 specialistų. Tai didelis potencialas. 
Su šiomis pajėgomis  yra aktyviai atstovaujama bendriesiems verslo interesams, jie yra 
ginami konstruktyvioje partnerystėje su valdžia, teikiamos verslo konkurencingumą 
užtikrinančios paslaugos ir įgyvendinami vertingi projektai. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai buria verslo bendruomenę Kauno ir 
Marijampolės apskrityse. Rūmai nuosekliai įgyvendina jiems skirtą misiją bei plečia 
veiklą. Rūmai kasdien gyvena verslo bendruomenės rūpesčiais ir padeda verslui išlai-
kyti pusiausvyrą, įgyti, panaudoti ir išlaikyti konkurencinius įmonių pranašumus.   

Atėjo metas susirinkti į ataskaitinę-rinkiminę Generalinę asamblėją. Tai visuotinis 
Kauno PPA rūmų narių susirinkimas. Jame mes apžvelgsime ir įvertinsime pastarųjų 
ketverių metų (2008–2011) veiklą. Pasistengsime atsakyti į konkrečius klausimus: 

kaip mums pavyko įgyvendinti uždavinius, iškeltus prieš ketverius metus? •
kaip sekėsi organizuoti verslo savivaldą ir atstovauti bendriesiems verslo inte- •
resams?
kaip pavyko laiku ir tiksliai informuoti įmones joms rūpimais verslo aplinkos ir  •
verslo plėtros klausimais?
kaip sekėsi teikti pagalbą įmonėms tarptautinės konkurencijos aplinkoje? •
kaip rūmai užtikrino nuolatinį verslo atstovų švietimą? •
kaip rūmai įgyvendino socialinę partnerystę tarp įmonių ir profesinio rengimo  •
institucijų?
kaip padėjome verslo bendruomenei įsitraukti į regiono vystymo procesus? •
kaip pavyko burti  regiono verslo bendruomenę ir rūmų narius? •
kaip teikėme įvairias paslaugas ir atsakingai vykdėme valstybės deleguotas  •
funkcijas?
kaip ugdėme rūmų instituciją, kėlėme specialistų kompetenciją ir diegėme nau- •
joves?
kaip organizavome rūmų viešuosius ryšius, didinome rūmų žinomumą visuo- •
menėje?

Ataskaita suteikia Jums galimybę pamatyti, kokią pažangą padarė Kauno PPA rū-
mai per ketverius metus, leidžia lengviau orientuotis ir tiksliau apsispręsti dėl šioje 
asamblėjoje priimamų sprendimų.

Šis leidinys yra kolektyvinis rūmų tarybos, administracijos ir specialistų darbas.  
Kauno PPA rūmų Generalinė asamblėja yra aukščiausia rūmų narių valios išraiš-

ka. Dinamiškai kintantis laikotarpis kelia naujus uždavinius. Tik Jūs nuspręsite, kuria 
kryptimi Kauno PPA rūmai toliau turi vystyti veiklą ir didinti jos efektyvumą.

Rūmų tarybos, administracijos ir specialistų vardu nuoširdžiai dėkojame už ben-
dradarbiavimą ir linkime vaisingo darbo.

Rūmų prezidentas
prof. Mečislovas Rondomanskas

Rūmų prezidento 
pratarmė

Rūmų prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas
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1. Rūmų veiklos strateginės gairės 2008–2011 m. 
(priimtos Generalinėje asamblėjoje 2008 02 21)

Generalinė asamblėja numatė, kad verslo vystymas regione 2008–2011 m.  pri-
klausys nuo mūsų įmonių pasirengimo ekonomikos konkurencingumo iššūkiams ša-
lies, ES ir pasaulio rinkose. Todėl rūmų veikla turės būti lanksčiai derinama prie naujų 
ir nuolat kintančių uždavinių. Rūmai privalės puoselėti savo potencialą ir efektyviai 
taikyti  sukauptą geriausią patirtį. 

Ateinančių ketverių metų veiklos programą Kauno PPA rūmams buvo siūloma 
grįsti tokia veiklos vizija ir misija:

Rūmų veiklos vizija

Pagrindinė verslo įmones bei mokslo ir studijų institucijas burianti, jų intere-1. 
sams atstovaujanti ir juos ginanti regiono verslo savivaldos institucija.  
Kokybiškas verslo konkurencingumo palaikymo paslaugas teikianti organiza-2. 
cija.
Konstruktyviai, lanksčiai bei efektyviai veikianti ir nuolat besimokanti insti-3. 
tucija.
Atsakingai veikiantis valdžios ir piliečių savivaldos socialinis-ekonominis par-4. 
tneris.

I–oji misija. Atstovauti bendriesiems verslo interesams ir ginti 
narių interesus

Atstovaujant bendriesiems verslo interesams veiksmus derinti visoje rūmų 1. 
asociacijoje. Plėsti atstovavimo tinklą ir užtikrinti jo efektyvų funkcionavimą 
regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, įskaitant Europos Sąjungos 
valdymo lygmenį. 
Išvystyti rūmų tarybos komitetų veiklą  prioritetinėms regiono verslo plėtros ir 2. 
įmonių problemoms spręsti bei užtikrinti efektyvią jų  veiklą.
Ugdyti motyvuotą narystę rūmuose, siekiant visapusiškai efektyvios verslo 3. 
aplinkos, savitarpio pagalbos ir įmonių konkurencingumo kėlimo.
Įtvirtinti ir puoselėti rūmų galias (teisines, informacines, ekspertines) ir palai-4. 
kyti solidų rūmų įvaizdį.

II-oji misija. Plėtoti paslaugas verslui

Nuosekliai tobulinti verslo poreikių nustatymo ir jų efektyvaus patenkinimo 1. 
sistemą, organizuojant reguliarų įmonių poreikių stebėseną, rinkos analizę ir 
rūmų veiksmų savianalizę.
Paslaugas verslo vystymui teikti atsižvelgiant į regiono verslo bendruomenės 2. 
interesų prioritetus ir jų kaitą konkurencinėje verslo aplinkoje.
Palaikyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį su paslaugų gavėjais ir užtikrinti aukštą tei-3. 
kiamų paslaugų kokybę.
Užtikrinti platesnį ir geresnį paslaugų prieinamumą, nuolat diegiant modernias 4. 
informacines technologijas, stiprinant filialo potencialą ir atstovybių tinklą bei 
išplečiant rūmų patalpas.

III-oji misija. Atsakingai vykdyti valstybės deleguotąsias funkci-
jas ir sudaryti sąlygas prisiimti naujoms atsakomybėms

Prisiimant socialinio-ekonominio partnerio atsakomybes, įgyvendinti naujojo 1. 
LR Profesinio mokymo įstatymo, LR Regionų plėtros įstatymo ir atitinkamai 
kitų LR teisės aktų nuostatas.
Nuosekliai siekti, kad Kauno PPA rūmai taptų ne tik pagrindinio profesinio 2. 
mokymo, bet ir darbo rinkos profesinio mokymo žinių bei įgūdžių vertinimo 
instituciniu centru.

2. Rūmų veiklos gairių ir veiklos programų nuostatų realizavimas 

2.1. Verslo savivaldos analizė
Verslo savivalda, kaip socialinės organizacijos forma, pasireiškia jau daugelį šim-

tmečių ir yra siejama su laisvos rinkos santykiais. Lietuvoje ji buvo užgniaužta bemaž 
penkis dešimtmečius sovietinio valdymo laikotarpiu nuo 1940 m. iki kooperatinio ju-
dėjimo pradžios devintojo dešimtmečio pabaigoje. 

Atkūrus PPA rūmus, verslo savivaldos vystymasis, ypač regionuose ir vietose, 
įgavo nuoseklų sisteminį pobūdį: pradėjo veikti rūmų tarybos, jų deleguoti atstovai 
įvairiuose išoriniuose komitetuose, komisijose, kolegijose, tarybose, darbo grupėse 
prie Vyriausybės, ministerijų, jų žinybų, regioninių ir vietos savivaldos institucijų. 
Kadenсijos laikotarpiu (2008–2011) rūmų narių interesams buvo atstovaujama tokiu 
instituciniu lygmeniu (1 lentelė):
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Bendriesiems verslo interesams atstovaujančios tarybos, komitetai, komisijos 
ir darbo grupės, kuriose dalyvauja PPA rūmų sistemos atstovai

1 lentelė
Atstovavimas institucijose Deleguoti atstovai

1. Eurochambres direktorių valdyba, Briuselis V. Šileikis (iki 2010)
R. Šidlauskas (nuo 2010)

2. Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacijos (BCCA) pre-
zidiumas (nuo 2000) V. Šileikis

3. ES reikalų išorinių ekonominių santykių darbo grupė 
(2008)

R. Šidlauskas
S. Baliukynas (LPPARA)

4. SVV taryba (nuo 2008)
Z. Dargevičius, V. Šileikis, 
A. Špėlis, B. Zaubidovas, 
J. Jarmala, V. Matkevičius

5. 
Tikslinės nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
programos įgyvendinimo makroekonominės politikos darbo 
grupė  prie LR Ūkio ministerijos (2008)

A. Jonuška

6.
Tikslinės nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
programos įgyvendinimo užimtumo skatinimo ir investicijų 
į žmoniškąjį kapitalą darbo grupė (2008)

S. Gailiūnas (Panevėžio 
PPAR prezidentas)

7. Švietimo mainų fondo Leonardo da Vinci programos atran-
kos komisija  V. Šileikis

8. Kauno kolegijos taryba V. Šileikis, M. Misiūnas

9. Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo anali-
zės ir priežiūros komisija (2008) R. Šidlauskas

10. Mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros komisija prie LR 
Vyriausybės

J. Gecevičius (Kauno 
PPAR), V. Šileikis

11. Nacionalinė darnaus vystymosi komisija (2008) R. Šidlauskas

12. Trišalė taryba (nuo 2008) S. Gailiūnas

13. Lietuvos studijų kokybės vertinimo tarybos kolegijų komi-
sija (iki 2010) V. Šileikis

14. Lietuvos studijų kokybės vertinimo tarybos aukštojo mokslo 
programų komisija (2008)

A. Giedrienė (Kauno 
PPAR)

15. Eurochambres verslo moterų tinklas (nuo 2008)
A. Šileikienė (Kauno 
PPAR, UAB „Garliavos 
šeimos klinika” direktorė)

16. Europos įmonių parlamento koordinacinis komitetas (2008) A. Šileikienė

17. Nacionalinė reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pri-
pažinimo taryba (LR Ūkio ministerija, nuo 2010) S. Baliukynas

18. Centrinis profesinis komitetas (nuo 2008) R. Stankevičius (LPPAR 
prezidentas)

19. Lietuvos veterinarijos akademijos taryba (iki 2010) V. Šileikis

20. Muitinės konsultacinis komitetas (iki 2011) 
V. Lašas (Kauno PPAR, 
UAB „Skubios siuntos“ 
direktorius)

21. Nacionalinė profesinio orientavimo darbo rinkos sistemos 
strategijos rengimo darbo grupė (2009) R. Šidlauskas

22. Tautinio paveldo produktų taryba (nuo 2009) R. Šidlauskas

23.

Leidimo vartoti LR oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valsty-
bės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos 
objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir 
prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo 
ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisija (nuo 
2009)

S. Baliukynas

24. Verslo aplinkos gerinimo komisija („Saulėtekio“ komisija) 
(2009) R. Šidlauskas

25. „Saulėtekio“ komisijos darbo grupė (2009)
A. Pabedinskienė (Kauno 
PPAR, Marijampolės filialo 
direktorė)

26. Nemuno upių baseinų rajono koordinavimo taryba (nuo 
2009)

V. Paulauskas (UAB 
„Hidrosta“ generalinis 
direktorius, Kauno PPAR)

27.
Dauguvos upių baseinų rajonų koordinavimo taryba (nuo 
2009)

R. Liepa (Panevėžio 
PPAR, UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ generalinis 
direktorius)

28. Lielupės upių baseinų rajonų koordinavimo taryba V. Japertas (Šiaulių PPAR 
prezidentas)

29. Statybos produkcijos sertifikavimo centro koordinacinė ta-
ryba (nuo 2009)

R. Paškevičius (Kauno 
PPAR)

30. Lietuvos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio bei moksli-
nio ir techninio bendradarbiavimo komisija (nuo 2009) R. Šidlauskas

31. Lietuvos ir Rusijos prekybinio ir ekonominio bendradarbia-
vimo darbo grupė (2009) R. Šidlauskas

32. Energetikos sektoriaus problemų sprendimo darbo grupė 
(2009)

V. Šidlauskas (Panevėžio 
PPAR viceprezidentas)

33. Dvišalės Lietuvos ir Baltarusijos prekybinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo komisijos Lietuvos dalis (2009) R. Šidlauskas

34. Auditorių garbės teismas
A. Špėlis (Kauno PPAR 
revizijos komisijos 
pirmininkas)

35. Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro taryba (nuo 
2009) S. Baliukynas

36. Dvišalės Lietuvos ir Azerbaidžano prekybinio ir ekonomi-
nio bendradarbiavimo komisijos Lietuvos dalis (nuo 2009) R. Šidlauskas
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37. Verslo projektų atrankos komitetas (Ūkio ministerija, nuo 
2009) S. Baliukynas

38. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarybos trišalė komisija (nuo 
2009) S. Baliukynas

39. ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiū-
ros darbo grupė (URM, 2009) S. Baliukynas

40. Lietuvos profesinio mokymo taryba V. Šileikis

41. ES Ekonominių ir socialinių reikalų komitetas, Briuselis A. Jonuška (Šiaulių PPAR 
generalinis direktorius)

 
42.

Standartizacijos departamentas prie LR Aplinkos ministeri-
jos (nuo 2010) R. Šidlauskas

43. Standartizacijos taryba K. Gečas (LIC direktorius)

44. Verslo skatinimo ir darbo vietų išsaugojimo darbo grupė 
(prie LRV, 2010) V. Japertas

45. Nedarbo mažinimo grupė (prie LRV, 2010) N. Filipova (Vilniaus PPAR)

46.
Valstybės projekto ,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų tech-
nologinių kompetencijų sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 
valdymo grupė

M. Rondomanskas

47.

Valstybės projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo 
karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, 
su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų 
kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūri-
mas“ valdymo grupė

V. Šileikis

48. Transporto ir tranzito komisija (prie LRV, nuo 2010) R. Šidlauskas

49. VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ patarėjų taryba (nuo 2010) V. Šileikis

50. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ patarėjų taryba (nuo 2010) D. Gesevičius (Panevėžio 
PPAR)

51. Tabako reglamentavimo ir kontrolės klausimų darbo grupė 
(Ūkio ministerija, 2010)

G. Dirgėla („Philip Morris 
Lietuva“)

52. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų 
mokymo programos atnaujinimo darbo grupė (2010) S. Baliukynas

53. Statybos komitetas prie LR Aplinkos ministerijos (nuo 
2010)

D. Gesevičius (Panevėžio 
PPAR)

54. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos klausimams spręsti 
darbo grupė (2010)

R. Šidlauskas
S. Baliukynas

55. Centrinis profesinis komitetas (nuo 2010) S. Baliukynas

56. SVV tarybos valdyba (nuo 2010) J. Gvazdauskas (Panevėžio 
PPAR)

57. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba (nuo 2010) V. Šileikis

58. Lietuvos aukštojo mokslo taryba (nuo 2011) R. Šidlauskas

59. Garantinio fondo taryba prie LR Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (nuo 2011)

J. Novickas (Vilniaus 
PPAR viceprezidentas)

60. Vytauto Didžiojo universiteto taryba (nuo 2011) V. Lašas

61.
Praktinio profesinio mokymo išteklių programos valdymo 
komitetas prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos (nuo 
2009)

V. Šileikis

Verslo savivalda prasideda 
nuo grįžtamojo ryšio iš įmonės. 
Šis ryšys buvo nuolatinis, nors 
ir ne visuomet aktyvus iš ben-
druomenės pusės. Per jį buvo 
formuojamas verslo savivaldos 
turinys. Sprendžiamų problemų 
ratas buvo labai platus ir įvairus. 
Visi sprendimai gimdavo disku-
sijose. Tarp nacionalinio maste-
lio klausimų dominavo:

santykių su LR Vyriausybės žinybomis tema (ypač šalį ištikusio sunkmečio  •
aplinkoje);
verslumo ugdymo ir eksporto skatinimo temos (ypač LEPA reformos akivaizdoje); •
santykių su partnerių – verslo asociacijomis tema (ypač pasirašant Nacionalinį  •
susitarimą);
sąveikos su LR Švietimo ir mokslo ministerija tema įgyvendinant rūmams de- •
leguotąsias funkcijas;

Teisingumo ministras R. Šimašius rūmuose 2010 12 17

Ministras Pirmininkas A. Kubilius rūmuose 2011 08 18
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sąveikos su Ūkio, Finansų ministerijomis ir LR Vyriausybės kanceliarija tema  •
įgyvendinant Enterprise Europe Network programą.

Konkrečiau žiūrint, žemiau pateikiame pavyzdį, kokias temas analizavome vien 
2010 m.:

dėl Gyventojų pajamų mokesčio ir Pelno mokesčio įstatymo projektų; •
dėl  Mokesčių administravimo įstatymo 87,154 ir 155 straipsnių pakeitimo pro- •
jekto;
dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 16, 19, 20, 20(1), 21, 22, 23,  •
24, 26, 28, 33, 58, 75 straipsnių;
dėl ligos ir nelaimingų atsitikimų socialinio draudimo tobulinimo; •
dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisų; •
dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių keitimo; •
dėl gyventojų pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarkos tobuli- •
nimo;
dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo; •
dėl savivaldybių savarankiškumo didinimo; •
dėl elektros įrenginių prijungimo įkainių; •
dėl nekilnojamojo turto mokesčio įvedimo; •
dėl Atliekų tvarkymo įstatymo projekto; •
dėl Nelegalaus darbo įstatymo projekto; •
dėl prekybos viešose vietose taisyklių tobulinimo; •
dėl ES paramos pagal priemonę „Asistentas 1“; •
dėl EK „Žaliojoje knygoje“ iškeltų klausimų; •
dėl Nacionalinio susitarimo įgyvendinimo; •
dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos; •
dėl Verslo aplinkos gerinimo komisijos („Saulėtekio“ komisijos) prašymo teikti  •
siūlymus, kaip gerinti verslo sąlygas pagal sritis: biurokratinės naštos verslui ma-
žinimas; įmonių teisinės aplinkos tobulinimas; darbo rinkos reguliavimo tobuli-
nimas; konkurencinės teisės ir reguliavimo tobulinimas; teritorijų planavimo ir 
urbanistinio renovavimo sistemos tobulinimas; verslo finansavimo sąlygų gerini-
mas; viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas ir sąlygų gerinimas.

Rūmų nariai ir kitos regiono verslo įmonės buvo daug kartų informuojamos ir jų 
prašoma reaguoti į įvairius Europos Komisijos parengtus teisės aktus ir jais reguliuo-
jamų verslo sąlygų pakeitimus.

Rūmai yra visų pirma regioninė verslo savivaldos institucija. Rūmų santykis su 
municipalinėmis valdžiomis – rajonų ir miestų savivaldybėmis yra ypatingai svarbus. 
Savivaldybės žymia dalimi formuoja vietinę aplinką verslui. Savivaldybių atstovai, 

dalyvaudami regionų plėtros tarybų veikloje, priima sprendimus, kuriais perskirsto 
10 % ES struktūrinės paramos lėšų. Verslo ir piliečių savivaldos sąveika yra neišven-
giama būtinybė, jeigu keliami tikslai verslui ir regionui būti konkurencingiems. 

Debatai Kauno m. savivaldybėje prieš savivaldos rinkimus 2011 02 10

Verslo ir valdžios forumas Jonavoje 2010 09 30 Verslo ir valdžios forumas Marijampolėje 2010 11 23

Marijampolėje pasirašoma keturšalė sutartis dėl įvaizdžio strategijos kūrimo 2010 05 27
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Specialios ko-
misijos

Rūmų narių 
atstovai

Iškilus verslo aplinką 
liečiančiam poreikiui 
dalyvauti rengiant vietos 
savivaldos sprendimus

Laikina veikla darbo 
grupėje nagrinėjant 
verslui svarbų klau-
simą, pvz., Viešojo 
logistikos centro klau-
simas

Pagal reika-
lo sprendi-
mo planą

Specialūs komi-
tetai  

Rūmų vado-
vai, specialis-
tai, nariai

Dalyvauti savivaldybių 
specialių komitetų vei-
kloje socialinio-ekono-
minio partnerio statusu

Pavyzdžiai: Švietimo 
komitetas, miestų 
susigiminiavimo ko-
mitetai; „Besimokan-
čio miesto“, „Sveiko 
miesto“ komitetai ir 
pan.

Pagal komi-
tetų veiklos 
planus

Regiono plėtros 
taryba (RPT)

Generalinis 
direktorius, 
rūmų tarybos 
sprendimu 
skirti atstovai

Atstovauti rūmams ir jų 
nariams sisteminiame 
santykyje su visomis 
regiono savivaldybėmis

Išreiškiama rūmų 
pozicija regiono plė-
tros temomis visiems 
merams vienu metu ir 
teikiamos verslo ben-
druomenės iniciatyvos

Pagal RPT 
veiklos 
planą

Ekspertai
Rūmų narių 
(įmonių) at-
stovai, rūmų 
specialistai

Padėti rengti savivaldos 
sprendimus ekonominei 
pažangai ir verslo aplin-
kos tobulinimui

Ekspertai dirba laiki-
nose darbo grupėse 
pagal savo kompe-
tenciją

Pagal su-
derintą su 
savivaldybe 
planą

Delegacijos Rūmų vadovai 
ir nariai

Atstovauti rūmams 
išvykstamųjų bendrų 
su savivalda delegacijų 
sudėtyje, taip pat prii-
mant oficialias svečių 
delegacijas

Veikiama pagal pri-
imtą protokolą. Ren-
giamos ekonomikos, 
verslo ir investicijų 
aplinkos bei institu-
cijos prezentacijos, 
įtvirtinami ryšiai

Pagal tarp-
tautinių 
ryšių planus

Dalininkai Rūmų vadovy-
bės atstovai

Atstovauti rūmams 
bendrų darinių su savi-
valdybėmis dalininkų 
susirinkimuose

Pavyzdžiai: VšĮ 
„Technopolis“; Regio-
no plėtros agentūra

Pagal ben-
drųjų dari-
nių veiklos 
planus ir 
veiklos 
reglamentus

Nuo 2008 m. rūmai, bendra-
darbiaudami su savivaldybėmis, 
taikė beveik visas šias formas. 
Viena aktyviausių sąveikos su 
Kauno miesto savivaldybe formų 
buvo „verslo pusryčiai“. Jie buvo 
pradėti 2009 m. rūmų iniciatyva. 
Kiek vėliau prie dialogo stalo pri-
sijungė Kauno krašto pramoninin-
kų ir darbdavių asociacijos prezi-

Rūmų sąveikos su savivaldybėmis formos gali būti labai įvairios, priklausomai nuo 
keliamų uždavinių tikslų, turinio ir galių, kuriomis disponuoja abi pusės. Kauno PPA 
rūmų taryba atliko pačių rūmų 20 metų patirties bei pasaulinių pavyzdžių analizę ir pa-
tvirtino galimas bendradarbiavimo su savivaldybėmis formas, kurios  realiai lanksčiai 
leistų pasiekti geriausių rezultatų (2 lentelė):

Kauno PPA rūmų ir savivaldybių bendradarbiavimo formos 
(patvirtinta 2011 05 03)  

2 lentelė

Bendradarbia-
vimo formos

Kas veikia iš 
Kauno PPA 

rūmų
Tikslas Turinys Dažnumas

Visuomeninis 
mero patarėjas

Rūmų prezi-
dentas, rūmų 
regioninis 
atstovas

Patarti savivaldybės me-
rui atstovaujant rūmams 

Atsižvelgiant į mero 
teikiamą formuluotę ir 
rūmų kompetenciją

Nuolat pa-
gal poreikį

„Verslo pusry-
čiai“

Rūmų prezi-
diumas, komi-
tetų vadovai, 
gen. direkto-
rius

Derinti verslo bendruo-
menės ir savivaldos 
pozicijas bei taktinius 
veiksmus pagal apibrėž-
tas kryptis 

1-1,5 val. diskusija pa-
gal iš anksto suderintą 
programą

Kartą per 
mėnesį

„Verslo popie-
tės“ Rūmų nariai

Derinti verslo bendruo-
menės ir savivaldos 
pozicijas iš anksto 
apibrėžta aktualia tema 
bei gauti grįžtamąjį ryšį 
smulkesniais klausimais

Vienos aktualiausios 
tam laikui temos giles-
nis nagrinėjimas, po-
zicijų aiškinimas, taip 
pat tiesioginis verslo ir 
savivaldos dialogas 

Kartą per 
ketvirtį

Debatai Rūmų nariai

Išsiaiškinti savivaldos 
politikų požiūrių spek-
trą į konkrečias vietos 
ekonomikos ir verslo 
aplinkos aktualijas

Pagal debatų taisykles 
vykdomas viešas 
verslo bendruomenės 
ir vietos politikų 
dialogas 

Pagal rei-
kalo aktua-
lumą

Forumai Rūmų nariai

Išreikšti bendras arba 
atskiras pozicijas vietos 
ekonominio gyvenimo 
temomis ir diskutuoti 
apie ateities gaires 

Plataus masto disku-
sija pasitelkus reika-
lingų sričių ekspertus, 
žinovus

Pagal ben-
drą planą

Verslo taryba
Rūmų pre-
zidentas ir 
rūmų tarybos 
atstovai

Atstovauti verslo ben-
druomenės interesams ir 
ginti juos santykyje su 
vietos valdžia bei kito-
mis interesų grupėmis

Tiesioginis rūmų ta-
rybos sprendimų įgy-
vendinimas per vietos 
savivaldos santykius 

Pagal vers-
lo tarybos 
(jeigu tokia 
būtų) regla-
mentą

Projektai
Rūmų specia-
listai,
rūmų nariai 

Pasiekti bendrą pažangą 
gerinant verslo aplinką 
pasinaudojant projektų 
galimybėmis

Veikiama projekto 
partnerių grupėse 
pagal pasidalytas atsa-
komybes

Pagal pro-
jektų planą

M. Misiūnas (centre) verslo ir valdžios forume Kėdainiuose 2010 10 27
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diumo nariai. Verslo ir savivaldos pozicijas buvo nuspręsta derinti pagal 7 kryptis. Jos 
pateikiamos 3 lentelėje: 

„Verslo pusryčių“ diskusijų kryptys
3 lentelė

Verslo aplinkos 
kokybė

Akivaizdu, kad verslo aplinka yra reikšmingiausia kuriant naują verslą, 
pritraukiant investicijas, palaikant stabilų verslo augimą, garantuojant 
verslininkams saugumo jausmą. Verslo aplinka yra vienas svarbiausių 
miesto ekonominį konkurencingumą lemiančių veiksnių. Savivaldybė 
disponuoja pakankamai priemonių ir galių, kuriomis aplinka verslui 
būtų padaroma dar patrauklesnė.  

Intelektas ir 
inovacijos

Tai miesto ateitis, tai modernaus gyvenimo vizijos įgyvendinimas. 
Kaunas yra studentų ir inžinierių miestas. Tokiu jis turi ir likti dar 
giliau atskleidžiant intelektinį potencialą per universitetus, kolegijas, 
profesinio rengimo įstaigas, mokslo ir technologijų parkus, inkubato-
rius, mokslo, verslo ir studijų slėnius, technopolius.

Miesto rinkodara ir 
įvaizdis

Miestas privalo save brangiai „parduoti“. Todėl jo potencialo ir konkre-
čių verslo investicinių galimybių viešinimas turi būti vykdomas itin pro-
fesionaliai ir sutelktomis bei suderintomis pastangomis. Įvaizdis miesto 
rinkodaroje yra svarbi priemonė ir ja būtina tinkamai pasirūpinti.

Miesto infrastruktūra 
ir komunalinis ūkis

Visi norime gyventi moderniuose namuose. Ir ne tik dėl komforto. Moder-
niuose namuose gyvenimas yra pigesnis. Lygiai taip yra ir moderniame 
mieste. Ekonominio tikslingumo ir atsiperkamumo sąvokų verslui nerei-
kia aiškinti. Šiomis nuostatomis būtina vadovautis modernizuojant miesto 
infrastruktūrą, priimant urbanistinius ir architektūrinius sprendimus.

Miesto „širdis“ 
– Laisvės alėja, 
Centras, Senamiestis

Rūmai siekia nuosekliai diegti sisteminį požiūrį į visus miesto gyve-
nimą lemiančius procesus. Visi puikiai supranta, kad širdis turi plakti 
ritmingai ir kad nuo jos darbo priklauso viso kūno sveikata.

Miesto vystymo 
strategijos

Kiekvienam sprendimui reikia patikimų pamatų. Todėl strategijos yra 
svarbūs dokumentai, pagal kuriuos turi dirbti ir projektuotojai, ir sta-
tybininkai.

Miesto valdymas ir 
partnerystė

Partnerystė turi įtakos valdymo kokybei. Verslo bendruomenė, eidama 
į partnerystę, prisiima jai skirtą atsakomybės dalį. Ji nori matyti miesto 
vadybą, vertą modernaus europietiško miesto įvaizdžio, kokį Kauną 
visi norime matyti, jame gyventi, dirbti ir kurti.

Turėdami grįžtamąjį ryšį iš verslo bendruomenės, likome dėmesingi ir kitoms vers-
lui bei piliečiams aktualioms temoms. „Verslo pusryčiuose“ detaliau buvo nagrinėtos 
tokios temos: 

Kauno savivaldybės paramos verslui paketas (skelbiamas svetainėje);  •
Kauno miesto biudžeto formavimo ir naudojimo aktualijos; •
Viešojo logistikos centro tema; •
Kauno miesto investicinės aplinkos tema; •
Kauno viešinimo uždaviniai išsiplečiant „Ryanair“ skrydžių geografijai; •
bendrijų kūrimosi problemos; •
miesto švaros tema; •
dvimiesčio tema; •
verslo vaidmuo „Kauno dienų“ renginiuose; • Posėdis dėl Viešojo logistikos centro 2009 09 02

Kauno energetikos problemos; •
ES struktūrinės paramos panaudojimo Kauno mieste efektyvumas; •
viešojo transporto sistemos optimizavimas; •
viešoji tvarka ir verslo saugumas Kauno mieste; •
„Technopolio“ vystymo tema; •
automobilių parkavimo galimybių išplėtimas (Vienybės aikštė ir kt. vietos); •
Hanzos dienų tema; •
Laisvės alėjos atnaujinimo tema; •
miesto įvaizdžio tema (įvairiais aspektais); •
naujai rengiamo Kauno miesto strateginės plėtros plano tema; •
verslo ir politikų debatų tema; •
verslo įmonių apklausos rezultatų analizė; •
Verslo tarybos steigimo tema. •

Neabejotinai daugiausiai laiko energijos, įvairiausių pastangų šiuo kadenciniu lai-
kotarpiu pareikalavo kova (nebijome šio žodžio) dėl  Kauno viešojo logistikos centro 
(VLC). Kaip žinia, Regiono plėtros taryba savo sprendimu (2007 11 27)  patvirti-
no VLC vietą Karmėlavos kadastrinėje vietovėje netoli laisvosios ekonominės zonos 
(LEZ) bei  Kauno oro uosto ir pateikė Vyriausybei prašymą suteikti šiam VLC valsty-
bei svarbaus ekonominio projekto statusą. 

Deja, įsikišus galingoms interesų grupėms, kai kurie įtakingi LR Susisiekimo mi-
nisterijos pareigūnai pradėjo blokuoti šį itin svarbų Kaunui ir visam regionui projektą. 
„Virvės tampymas“ tęsėsi du metus. Pirmas laimėjimas buvo pasiektas LR Vyriau-
sybėje, Strateginio planavimo komiteto posėdyje, kuriame buvo įsiklausyta į Kauno 
PPA rūmų, kaip socialinio-ekonominio partnerio, argumentus. Tuomet VLC liko Kau-
no regione. Antras rezultatyvus žingsnis buvo padarytas, kai į verslo bendruomenės 
argumentus įsiklausė premjeras A. Kubilius ir surengė operatyvų posėdį su naujuoju 
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susisiekimo ministru E. Masiuliu. Po to jau veikė geležinkeliečių lobistai. Jiems pavy-
ko VLC „prirašyti“ Palemone su Kaunui ir regionui svarbia išlyga, kad bus ryšys su 
LEZ ir oro uostu.  

Ką parodė kova dėl VLC? Kokios išdavos? Pirma, svarbu, kad VLC liko regione. Tai 
svarbi bazė ir priemonė, atverianti kelius reikšmingoms investicijoms į transporto, logisti-
kos ir kitų paslaugų vystymą, darbo vietų kūrimą. 

Sutelktos tuometės Kauno apskrities administracijos, miesto ir rajono savivaldybių 
vadovų, Kauno PPA rūmų bei kolegų pramonininkų pajėgos veikė viena kryptimi, gynė 
viešąjį interesą ir pasiekė laimėjimą. Laimėjimas, žinoma, ne toks, kokiam uždavinį kėlė 
Regiono plėtros taryba. Tokį laimėjimą galima laikyti daliniu, nes tenka „nurašyti“ į nuos-
tolius nuvertėjusius pinigus, skirtus šiai konkrečiai investicijai, o ir pati vieta – Palemo-
nas, ekspertų nuomone, buvo ne pati geriausia tokiam centrui. Tačiau kitas laimėjimas yra 
tikrai ne dalinis: pati verslo bendruomenės ir valdžios sąveika įrodė, kad siekiant sukurti 
sėkmės pavyzdį, kito būdo tiesiog nėra.

Būtina pažymėti dėmesį, kurį rūmai teikė rengiamam Kauno miesto strateginiam plė-
tros planui. Verslo atstovai ir akademinės bendruomenės nariai išreiškė daug kritinių pas-
tabų dėl plano rengimo metodo ir jo turinio. Rūmuose įvyko nemažai ekspertų pasitarimų 
dėl alternatyvaus strateginio plano rengimo. Iš diskusijų „išsigrynino“ atraminė pozicija 
strateginiam planui. Šiai pozicijai pritarė rūmų taryba. 

Mes manome, kad strateginis planas turi virsti dokumentu, brėžiančiu Kauno pers-
pektyvą, dokumentu, kuris yra pripažįstamas politikų, vykdančiosios valdžios ir piliečių, 
miesto gyventojų. Tai dokumentas, kurio gairių turi būti laikomasi, o siekiamybės nuose-
kliai įgyvendinamos. Rūmų taryba mano, kad išeities tašku strateginiam miesto plėtros 
planui turi būti Kauno gyventojų pasitikėjimo vizija, kurios turinys yra:

morali politika;  •
vietos politikų prioritetas – piliečiai, o ne partokratinės ambicijos;  •
užbaigiami pradėti darbai („amžiaus statybos“), įgyvendinami realūs pažadai;  •
bendruomenės įtraukiamos į sprendimų paiešką ir įgyvendinimą;  •
mažų „pergalių“ taktika yra pasitikėjimo jausmo ugdymo taktika;  •
kompetencija ir atsakomybė valdžios institucijose;  •
viešojo ir privataus sektorių partnerystė;  •
procesai: atviri, sisteminiai, tęstiniai;  •
pozityvus mąstymas visais lygmenimis (valdžia, piliečiai, žiniasklaida...). •

Žmonių pasitikėjimas bendrąja prasme yra ir sąlyga, ir garantas, kad strateginio 
plano priemonės gali būti įgyvendintos. Toliau turi sekti aiški ir visiems suprantama 
bendros veiklos kryptis. Kauno PPA rūmai iškėlė dvi ambicijas: pirmoji – iki 2020 m. 

Kaunui tapti ryškiausiu traukos centru, o antroji – iki 2030 m. tapti pagrindiniu Lietu-
vos ekonomikos klasteriu. Štai kokiais motyvais yra grindžiamos šios ambicijos:

AMBICIJA 2020: Kaunas – ryškiausias traukos centras
centrinė geografinė pozicija ir palankiausia kokybiškų vietinių bei tarptautinių  •
kelių infrastruktūra ir efektyvi susisiekimo sistema; 
efektyvi sąveika: Kauno miestas – Kauno regionas (darbas, švietimas, sveikata,  •
laisvalaikis...); 
lanksčios į vartotojų interesus nukreiptos paslaugos;  •
lanksti ir palankiausia aplinka plataus spektro verslo kūrimui bei palaikymui;  •
aukštą parengimo kokybę užtikrinančios švietimo paslaugos;  •
aukščiausio lygio kultūros ir sporto institucijos, jų bazės ir plačiai žinomas ren- •
ginių kalendorius; 
išvystyti ir puoselėjami rekreaciniai ištekliai (Kauno marios, upės, paupių dvi- •
račių trasos, parkai);
išpuoselėtos pasiteisinusių meno festivalių ir kitų masinių renginių tradicijos;  •
laisvalaikio infrastruktūra ir priemonės, tenkinančios plačiausius (platesnius nei Vil- •
nius ir artimiausi miestai – konkurentai) regiono gyventojų bei svečių interesus; 
aukščiausio lygio sveikatos priežiūros institucijos ir jų paslaugos;  •
pavyzdinga viešoji tvarka ir piliečių bei turto saugumas;  •
miesto švara;  •
profesionali miesto rinkodara (ypač tarptautinio susisiekimo tinklo mazguose,  •
t.y. šalyse ir miestuose, su kuriais Kaunas turi tiesioginį susisiekimą, taip pat 
miestuose – partneriuose ir visur, kur tik yra galimybės sudominti potencialius 
investuotojus).

AMBICIJA 2030: Kaunas – svarbiausias Lietuvos ekonomikos 
klasteris

darnus miesto ekonomikos augimas kaip Lietuvos ekonominės politikos prio- •
ritetas; 
gyventojai (bendruomenės) aktyviai dalyvauja įgyvendinant viziją;  •
eksportinę reikšmę turinti aukštųjų technologijų pramonė sukuria didžiąją BVP  •
dalį; 
transporto mazgas: pagrindinis tarptautinis Lietuvos oro uostas ir krovininės  •
aviacijos lyderis Baltijos šalyse,  greito susisiekimo geležinkelio mazgas: Vil-
nius – 30 min., Klaipėda – 1,5 val., Ryga – 2 val., Varšuva – 2,5 val., modernus 
upių uostas, vienas svarbiausių Baltijos regione logistikos centras; 
tiesioginių užsienio investicijų lyderis Lietuvoje;  •
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aukštasis mokslas, mokslo ir technologijų bei pramonės parkai veikia kaip inte- •
grali ekonomikos klasterio dalis; 
„išmanusis – žaliasis miestas“.  •

Kauno PPA rūmai skatino verslo savivaldą vystytis visose savivaldybėse. 2010 m. 
rudenį buvo surengti verslo ir politikų forumai Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Rasei-
nių, Marijampolės (dalyvaujant Vilkaviškio, Šakių, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos) savi-
valdybėse. Forumai, iškėlę diskusiją dėl regiono ateities, kėlė tikslus formuotis verslo 
savivaldos branduoliams nutolusiose nuo Kauno vietovėse. Taip buvo suteiktas ryškus 
impulsas vietos verslininkams veikti savarankiškai, tuo pat metu parodant visas gali-
mybes naudotis rūmų infrastruktūra ir tinklais. Matome, kad savivaldos puoselėjimas 
yra ilgas ir sudėtingas procesas, kurio ašis turi būti tam pasirengę vietos verslo lyde-
riai. Arčiausiai Kauno PPA rūmų atstovybės statuso yra Jonavos verslininkų grupė.

2.2. Rūmų tarybos veikla  
Kauno PPA rūmų taryba buvo išrinkta Generalinėje asamblėjoje (2008) iš 20 regi-

ono verslo bendruomenės atstovų pagal verslo šakinio ir teritorinio atstovavimo prin-
cipus. Netrukus dėl įvairių aplinkybių dviejų atstovų (statybos sektoriaus ir Raseinių) 
įgaliojimai rūmų taryboje nutrūko, ir taryboje dirbo 18 atstovų. Taryba į posėdžius 

rinkosi reguliariai ir pagal savo kompetenciją sprendė rūmų valdymo reikalus. Tarybos 
posėdžių skaičius pateiktas 4 lentelėje:

Tarybos posėdžiai 

 4 lentelė

Metai Tarybos 
posėdžių skaičius

Išvažiuojamųjų 
tarybos posėdžių 

skaičius

Virtualiu būdu 
organizuoti 
posėdžiai

Vidutinis ta-
rybos narių 
dalyvavimas 
posėdžiuose

2008
10 Kauno PPAR tarybos
3 Marijampolės filialo tarybos 
(vid. 5 nariai)

-
1. Balsuota dėl 
biudžeto įvykdymo 
ir plano

11 

2009
7 Kauno PPAR tarybos
2 Marijampolės filialo tarybos 
(vid. 5 nariai)

2 (viešbutis „Best 
Western Santaka“)  

1.  Balsuota dėl 
rūmų nominacijų 12

2010
10 Kauno PPAR tarybos
2 Marijampolės filialo tarybos 
(vid. 5 nariai)

1 (viešbutis „Best 
Western Santaka“)  - 11

2011
8 Kauno PPAR tarybos
2 Marijampolės filialo tarybos 
(vid. 5 nariai)

3 (viešbutis „Kau-
nas“, viešbutis 
„Daniela“, viešbu-
tis „Via Baltica“)  

2. Balsuota dėl 
kandidato į KTU 
tarybą; balsuota dėl 
narių priėmimo ir 
išbraukimo  

11

Tarybos posėdžiuose 2008 m. nagrinėtos temos:   

Rūmų veiklos plėtros temos: rūmų 2007 m. veiklos apžvalga; klausimai dėl si-
dabro ir bronzos „Darbo žvaigždžių“ apdovanojimų teikimo; rūmų veiklos kadencijos 
ataskaitos projektas; rūmų tarybos veiklos reglamentas; tarybos posėdžių laiko apta-
rimas; komitetų veiklos išvystymo diskusija; sprendimai narystės klausimais; tarybos 
sprendimas dėl rūmų 2008 m. nominantų atrankos; klausimai dėl garbės svečių rūmų 
kalėdiniame renginyje; Rūmų asociacijos prezidiumo sesija Klaipėdoje; „Narys – na-
riui“ programos vystymas; rūmų Verslo aplinkos komiteto veiklos prioritetų aptarimas; 
sprendimas dėl Generalinės asamblėjos darbotvarkės projekto; delegatų į Europos 
įmonių parlamentą kėlimo tema; tarybos sprendimas dėl bendradarbiavimo su Pūko 
RTV; diskusija dėl Kauno PPA rūmų veiklos gairių naujos kadencijos laikotarpiui.

Regiono plėtros temos: sprendimas dėl atstovo į VšĮ „Jonavos verslo informacijos 
centras“ tarybą; investicijų pritraukimo į Kauno regioną problemos, jų sprendimų ir 
uždavinių, efektyvesnės verslo ir valdžios sąveikos skatinimo aptarimas (europinė ge-
ležinkelio vėžė; Viešasis logistikos centras; ES struktūrinė parama; bendri veiksmai); 

Rūmų taryba 2008 m.

Generalinė asamblėja 2008 02 21

Generalinė asamblėja 2008 02 21
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susitikimas su Kauno ir nacionalinių leidinių žurnalistais, rašančiais verslo temomis 
Spaudos dienos proga; pasitarimas dėl padėties Lenkijos – Lietuvos ūkio rūmuose; 
Verslo aplinkos komiteto veikla (programa; branduolių kūrimas); Nacionalinės Li-
sabonos strategijos įgyvendinimo programa (rūmų pasiūlymai); delegatų skyrimas į 
Europos įmonių parlamentą; susitikimas ir diskusija darbo teisės, darbuotojų saugos 
ir sveikatos aktualijų bei bendradarbiavimo klausimais su Valstybinės darbo inspekci-
jos Kauno skyriaus vadovais; projektas „Verslumo mokymas – Norvegijos modelis“; 
krizės įveikimo planai ir scenarijai, diskusija ir prioritetinių uždavinių formulavimas 
su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidiumo nariais; diskusija 
po 2008 08 27 pasitarimo LR Susisiekimo ministerijoje dėl viešųjų logistikos centrų; 
BCCA konferencijos Kaune darbotvarkės aptarimas; rūmų vaidmuo Baltijos jūros re-
gione; LR Susisiekimo ministerijos ir kitų žinybų atsakymai dėl Kauno VLC; apie 
susitikimus su Kauno vežėjų klubo vadovais ir nariais dėl Kauno VLC; apie Mokslo, 
technologijų ir inovacijų plėtros komisijos posėdžio rezultatus; apie Kauno apskrities 
profesinio mokymo tarybos posėdžio rezultatus; apie Lietuvos profesinio mokymo 
tarybos posėdžio rezultatus; apie AB „YIT Kausta“ generalinio direktoriaus pasikeiti-
mą; apie Baltijos jūros šalių valstybių tarpregioninio bendradarbiavimo konferencijos 
Kaune rezultatus; apie Pūko RTV bendradarbiavimo pasiūlymą; apie Europos įmonių 
parlamento rezultatus; apie BCCA asamblėją Briuselyje, atstovų  Briuselyje veiklos 
rezultatus; forumas „Europos Sąjungos vidaus rinka – iššūkiai ir galimybės“; konfe-
rencija „Pokyčių metas: iššūkiai ir galimybės“; pasirengimas Strateginio planavimo 
komitetui (dėl viešojo logistikos centro); Ūkio ministerijos projektas moterų verslinin-
kių tinklo vystymui; apie įvykusį Kauno regiono plėtros tarybos posėdį; konferencija 
„Investicijos: mitai ir tikrovė“; UADBB „Balto Link“ pateiktis „Kaip sutaupyti per-
kant draudimą?“; susitikimas su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos 
vadovais; sprendimas dėl VšĮ „Technopolis“ valdybos pirmininko; sprendimas dėl įga-
liojimo dalyvauti VšĮ „Technopolis“ dalininkų susirinkime ir balsuoti; susitikimas ir 
diskusija dėl VšĮ „Technopolis“ veiklos projekto ir veiklos išvystymo.

Svečiai:   koncerno „MG Baltic“ savininkas D. Mockus, VšĮ „Technopolis“ direkto-
rius dr. E. Mačikėnas, KTU prorektorius prof. G. Žintelis, UADBB „Balto Link“ Kauno 
regiono vadovas G. Girininkas, UADBB „Balto Link“ generalinis direktorius R. Šal-
tis, UAB „Silberauto“ generalinis direktorius R. Stankevičius, Susisiekimo ministerijos 
sekretorius A. Vaitkus, Susisiekimo ministerijos sekretorė L. Zumerienė, Ūkio minis-
terijos sekretorius A. Keraminas, Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo 
politikos skyriaus vedėjas R. Švedas, Ūkio ministerijos investicijų politikos skyriaus 
vedėjas V. Pašakarnis, Susisiekimo ministerijos Geležinkelių departamento direktorius 
S. Garuolis, Kauno m. meras A. Kupčinskas, Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktorius V. Bancevičius, Marijampolės apskrities viršininkas A. Mitrulevičius, Lietu-
vos PPAR asociacijos prezidentas R. Stankevičius, Kauno oro uosto direktorius A. Šliu-
pas, „Laikinosios sostinės“ žurnalistas A. Dambrauskas, leidinio „Kas yra kas Lietuvoje“ 
verslo redaktorė A. Jankuvienė, „Lietuvos ryto”“ žurnalistas A. Karaliūnas, „Kauno die-
nos” žurnalistė R. Stankevičiūtė, ELTA žurnalistė B. Mačienė, Valstybinės darbo inspekci-
jos Kauno skyriaus vedėjas L. Martinaitis, Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 
vedėjo pavaduotojas V. Stankevičius, Norvegijos garbės konsulas V. Valaitis, Kauno m. 
savivaldybės Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas V. Grinis, Kauno krašto pra-
monininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas J. Guzavičius, Kauno krašto pramonininkų 
ir darbdavių asociacijos vykdantysis direktorius V. Pečatauskas, Kauno krašto pramoni-
ninkų ir darbdavių asociacijos prezidiumo nariai A. Švedas, D. Purienė, A. Svilainis.

Tarybos posėdžiuose 2009 m. nagrinėtos temos:  
 
Rūmų veiklos plėtros temos: Kauno PPA rūmų 2008 m. veiklos ataskaitos tvir-

tinimas ir biudžeto įvykdymo vertinimas; rūmų biudžeto plano 2009 m. tvirtinimas; 
sprendimai dėl narystės (priėmimas, nutraukimas); Rūmų asociacijos veiklos tobu-
linimas; nacionalinio rūmų leidinio koncepcijos pristatymas; Rūmų asociacijos įsta-
tų naujos redakcijos; Rūmų asociacijos vadovų susitikimas su Lietuvos Prezidente 
D. Grybauskaite; sidabro ir bronzos „Darbo žvaigždės“ apdovanojimų teikimo sąlygų 
aptarimas;  konkursai „Lietuvos eksporto prizas“  ir „Lietuvos metų verslininkė/vado-
vė“; rūmų pastato 70-mečio minėjimo renginys; nominacijos „Lietuvos eksporto pri-
zas“,  „Sėkmės žingsnis“, „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ rūmų nariams; „verslo 
pusryčiai“ su Kauno miesto vadovais; rūmų einamieji projektai. 

Regiono plėtros temos:  Kauno apskrities viršininko administracijos ir rūmų ben-
dradarbiavimo aptarimas; diskusija dėl „Saulėlydžio“ ir „Saulėtekio“ komisijų kai kurių 
projektų ir spendimų, turinčių įtakos verslo aplinkai; diskusija ir sprendimas dėl VšĮ 
„Technopolis“ valdybos sudėties; diskusija ir siūlymo formulavimas dėl Kauno regiono 
įvaizdžio formavimo programos; pateiktis ir diskusija dėl kompleksinių įmonių veiklos 
efektyvumo sprendimų; „Enterprise Lithuania“ koncepcijos siūlymas SVV tarybai; 
„verslo pusryčiai“ su Kauno miesto vadovais; susitikimai su premjeru Marijampolėje 
ir Vilniuje dėl Kauno VLC; verslo aplinkos situacija ir jos tobulinimas pagal uždavinių 
ratą, pateiktą SVV tarybai; diskusija apie Kauno PPA rūmų poziciją dėl Nacionalinio 
susitarimo; VšĮ „Technopolis“ valdymo klausimai; asociacijos „Nacionalinė GS1 orga-
nizacija“ neteisėtos veiklos klausimai; VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ patarėjų tarybos 
sudarymas; Kauno – Grenoblio susigiminiavimo komiteto veiklos aptarimas.

Svečiai: Kauno apskrities viršininkė O. Balžekienė, Kauno krašto pramonininkų ir 
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darbdavių asociacijos prezidentas J. Guzavičius, Kauno krašto pramonininkų ir darb-
davių asociacijos vykdantysis direktorius V. Pečatauskas, UAB „Helisota“ generalinis 
direktorius J. Legenzovas, UAB „Atrama“ generalinis direktorius A. Švedas, AB „Pa-
kaita“ direktorius A. Svilainis, UAB „Laktopolis“ direktorius Z. Skibiniauskas, UAB 
„Garliavos šeimos klinika“ direktorė A. Šileikienė, komunikacijos agentūra „PER Ser-
vice/Edelman Affiliate“ (L. Norkus), advokatų kontorų grupė „Raidla Lejins & Nor-
cus“ (I. Norkus), valdymo įmonės „M-Finance“ atstovas E. Kirijanovas, LPPAR aso-
ciacijos generalinis direktorius R. Šidlauskas, UAB „Betonika“ generalinis direktorius 
V. Niedvaras, Kauno m. savivaldybės Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas 
V. Grinis, Kauno apskrities VMI viršininkas A. Nesteckis, UAB „Aurita“ finansų di-
rektorė V. Butkuvienė, Kauno m. vicemeras R. Mikaitis.

Tarybos posėdžiuose 2010 m. nagrinėtos temos: 

Rūmų veiklos plėtros temos:  Kauno PPA rūmų 2009 m. veiklos ataskaitos ir 
2010 m. veiklos gairių tvirtinimas; sprendimas dėl VšĮ Kauno regiono plėtros agen-
tūros dalininko teisių; sprendimas dėl rūmų filialo nuostatų pakeitimo; narystės klau-
simai (priėmimas, nutraukimas); „verslo pusryčiai“ su Kauno savivaldybės vadovais; 
„verslo popietės“; rūmų einamosios veiklos ir projektų apžvalgos; rūmų finansų val-
dymo pakeitimai; knygos „Rūmų istorija: vardai, vertybės, tradicijos“ pristatymas; 
naujos Kauno PPA rūmų internetinės svetainės pristatymas; apie Rūmų asociacijos 
prezidiumo posėdį; Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo adreso keitimas ir nuostatų 
tvirtinimas; rūmų 2008–2011 m. veiklos gairių įgyvendinimo klausimai; motyvuotos 
narystės ugdymas; nutarimas dėl Kauno PPA rūmų dalyvavimo steigiant asociaciją 
„GS1 Lietuva“ ir įgaliojimo pasirašyti steigimo dokumentus; sidabro ir bronzos „Dar-
bo žvaigždės“ ir „Lietuvos eksporto prizo“ apdovanojimų teikimas; sprendimas dėl 
kandidato į Lietuvos žemės ūkio universiteto tarybą; LPPAR asociacijos prezidiumo ir 
Nacionalinio susitarimo klausimai.

Regiono plėtros temos:  regiono ekonominės plėtros klausimai; diskusijos apie 
mokesčių sistemą ir sklandų verslą; „verslo pusryčių“ temų aptarimai; dėl Kauno elek-
trinės ir šilumos ūkio perspektyvų; LPPAR asociacijos įstatų ir GS1 filialo nuostatų 
tvirtinimas; dėl apskričių administravimo reformos (su Kauno miesto savivaldybės ir 
Kauno apskrities atstovais); Kauno regiono ekonominio proveržio aspektų apžvalga; 
veiksmai dėl Kauno viešojo logistikos centro; forumų savivaldybėse „Verslo ir val-
džios partnerystė: stipresnė savivalda, geresnis gyvenimas“ planavimas ir rezultatų 
analizė.

Svečiai: Kauno vyriausiojo policijos komisariato viršininkas A. Kaminskas, Kauno 

vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas D. Žukauskas, UAB „Mechel 
Nemunas“ generalinis direktorius V. Graunas, Kauno krašto pramonininkų ir darbda-
vių asociacijos vykdantysis direktorius V. Pečatauskas, Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacijos prezidiumo nariai A. Švedas, D. Purienė, AB „Pakaita“ direkto-
rius A. Svilainis, UAB „Laktopolis“ direktorius Z. Skibiniauskas, Kauno m. vicemeras 
R. Mikaitis, Kauno LEZ direktorius V. Petružis, KTU Europos instituto direktorius prof. 
K. Kriščiūnas, KTU Europos instituto Europos studijų katedros direktorius L. Žitkus.   

Tarybos posėdžiuose 2011 m. nagrinėtos temos:  

Rūmų veiklos plėtros temos: rūmų veiklos 2010 m. ataskaita; 2011 m. veiklos 
plano ir biudžeto tvirtinimas; sprendimai dėl narystės (priėmimas, nutraukimas); dis-
kusija dėl rūmų pozicijos savivaldybių tarybų rinkimuose; rūmų veiklos pažangos 
gairių klausimai; pasitarimas dėl rūmų pozicijos apskritojo stalo diskusijoje ir dėl ren-
giamų verslo atstovų ir politikų debatų; diskusija dėl Kauno miesto strategijos; dėl vie-
šųjų konsultacijų svarstant strategiją „Lietuva 2030” iniciatyvos; dėl Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų dalyvavimo steigiant asociaciją „GS1 Lithuania“ ir įgalio-
jimo pasirašyti steigimo dokumentus; Hanzos dienų programos klausimai; dėl Kau-
no ir Grenoblio bendradarbiavimo naudos; dėl progresinių mokesčių; dėl situacijos 
profesinio mokymo srityje; dėl rūmų atstovybių organizavimo tvarkos; dėl strategijos 
„Lietuva 2030“; rūmų kaip dalininko sprendimas dėl investicijų į VšĮ„Technopolis“;  
rūmų veiklos pirmojo pusmečio rezultatų aptarimas; rūmų atkūrimo 20-metis; „Darbo 
žvaigždžių“ apdovanojimai, „Lietuvos eksporto prizo“, „Lietuvos metų verslininkės/
vadovės“, „Inovacijų lyderio“ nominacijos,  padėkos ilgamečiams nariams, ambasado-
riams, mecenatams; ąžuolų gojelio Kalniečių parke sodinimas; Kauno regiono 2031 m. 
vizijos konkursas studentams; ISO diegimas rūmuose; „atvirų durų diena“ rūmuose; 
Verslo vadovų klubo organizavimas; Ministro Pirmininko A. Kubiliaus apsilankymas 
rūmuose; Austrijos verslo vakaras.

Regiono plėtros temos:  diskusija dėl profesinių sąjungų pasiūlymo; dėl galimų 
bendradarbiavimo su savivaldybėmis formų; piliečių savivaldos ir Kauno regiono 
verslo atstovų efektyvaus bendradarbiavimo būdų bei turinio nauju savivaldos ciklo 
laikotarpiu aptarimas, diskusija ir sprendimas dėl Verslo tarybos; sprendimas dėl at-
stovo skyrimo į Kauno miesto SVV tarybą; verslo įmonių vadovų nuomonės tyrimas 
Kauno mieste ir Kauno rajone; konferencija Marijampolėje; komandiruotė į Kalinin-
gradą; Rusijos – Lietuvos verslo santykių apžvalga pagal misijos į Maskvą ir forumo 
Kaune rezultatus. 

Svečiai: Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas J. Gu-
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zavičius, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos vykdantysis direkto-
rius V. Pečatauskas, Kauno PPA rūmų administracijos darbuotojai, Kauno m. meras 
R. Mikaitis, Kauno m. administracijos direktorius A. Navakauskas, Kauno m. viceme-
ras K. Kriščiūnas, Kauno raj. meras V. Makūnas, UAB „Atrama“ generalinis direkto-
rius A. Švedas, AB „Pakaita“ direktorius A. Svilainis, UAB „Laktopolis“ direktorius 
Z. Skibiniauskas, AB „Lifosa“ generalinis direktorius J. Dastikas, AB „Palemono 
keramika“ direktorius J. Drūlia, UAB „Mechel Nemunas“ generalinis direktorius 
V. Graunas, UAB „GTV“ generalinis direktorius prof. J. Gecevičius.

Kaip matyti, rūmų taryba nagrinėjo daug verslui ir bendruomenei aktualių klau-
simų, dėl kai kurių iš jų buvo priimti atskiri sprendimai kaip rūmų pozicijos išraiška, 
pasiūlymai ar kreipimaisi į valdžios institucijas bei aukščiausius valdžios pareigūnus. 
Svarbesni iš jų buvo tokie:

kreipimasis į Kauno miesto merą dėl verslo bendruomenės ir piliečių savival- •
dos bendradarbiavimo;
pasiūlymas Kauno miesto merui dėl dialogo formos „verslo pusryčiuose“; •
rūmų pozicija dėl investicijų skatinimo Kauno regione; •
pasiūlymai kreipimuisi į LR finansų ministrę dėl smulkaus verslo skatinimo; •
pasiūlymai kreipimuisi į LR ūkio, finansų ministrus ir LR Vyriausybės kanclerį dėl  •
Vyriausybės nutarimo diegti kasos aparatus prekiautojams maisto produktais;
kreipimasis į Kauno miesto merą dėl prekybos Kauno viešose vietose taisyklių  •
tobulinimo;
kreipimasis į Ministrą Pirmininką dėl LEPA reformos; •
pasiūlymai dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) nustatymo; •
kreipimasis į Kauno miesto savivaldybę dėl automobilių statymo Vienybės  •
aikštėje;
pasiūlymai Kauno policijai dėl darbo gerinimo; •
daugkartiniai kreipimaisi į LR švietimo ir mokslo ministrą dėl profesinio mo- •
kymo vertinimo poįstatyminių aktų;
kreipimaisi į Kauno apskrities viršininkę ir Ministrą Pirmininką dėl patalpų  •
išplėtimo Kauno PPA rūmams istoriniame pastate K.Donelaičio g. 8;
pasiūlymai komercijos atašė Kazachstano Respublikoje Raimondui Martinavi- •
čiui dėl skrydžių į Kauno oro uostą plėtros panaudojant Kazachstano ir Pietų 
Korėjos ekonominio bendradarbiavimo programas;
kreipimaisi į LR ūkio, finansų ministrus, Ministrą Pirmininką dėl  • Enterprise 
Europe Network projekto kofinansavimo;
pasiūlymai partnerių organizacijoms dėl verslo organizacijų pozicijos Naciona- •
linio susitarimo klausimu;

kreipimasis į Ministrą Pirmininką dėl Kauno viešojo logistikos centro; •
kreipimasis į Strateginio planavimo komitetą dėl Kauno viešojo logistikos centro; •
kreipimaisi į LR Seimo pirmininką, Ministrą Pirmininką, LR ūkio ministrą dėl  •
„Verslo pradžios“ ir „Verslo inkubavimo“ programų;
pasiūlymai Ministrui Pirmininkui „Kaip paskatinti aprangos ir tekstilės verslo  •
vystymą Kaune ir Kauno regione arba bent jau jam netrukdyti ir kaip padidin-
ti investicijų pritraukimą šiam verslui”, „Dėl aukštųjų technologijų pramonės 
vystymo“, „Dėl verslo ir investicijų aplinkos“ (kreipimaisi parengti Ministro 
Pirmininko patarėjos O. Balžekienės iniciatyva);
kreipimasis į LR ūkio ministrą dėl VšĮ „Technopolis“ infrastruktūros plėtros; •
pareiškimas dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų vadovų keitimų; •
pasiūlymai dėl nekilnojamojo turto mokesčių Kauno mieste; •
kreipimasis į Kauno miesto merą, miesto savivaldybės tarybą dėl Verslo tary- •
bos steigimo.

Visi pasiūlymai dėl verslo aplinkos tobulinimo, efektyvesnio darbo organizavimo 
buvo įtraukti į LPPAR asociacijos ar bendrus su partneriais parengtus pareiškimus bei 
kreipimusis.

2.3. Rūmų prezidentas
Kauno PPA rūmų prezidentas prof. M. Rondomanskas veikė kaip tikras verslo ben-

druomenės lyderis: vadovavo tarybos veiklai, plačiai atstovavo rūmų nariams visais 
lygmenimis, reprezentavo, visapusiškai viešino regioną ir rūmus. Jis priėmė daugelio 
šalių ambasadorius, ekonomikos patarėjus, dalyvavo susitikimuose su LR Prezidentu 

Prezidento prof. M. Rondomansko interviu Suomijos TV
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V. Adamkumi, LR Vyriausybės ir LR Seimo vadovais (Seimo pirmininku A. Valinsku, 
Ministrais Pirmininkais G. Kirkilu ir A. Kubiliumi, susisiekimo ministrais A. Butkevičiu-
mi ir E. Masiuliu, švietimo ministru G. Steponavičiumi, ūkio ministru D. Kreiviu), reiškė 
rūmų poziciją aktualiais verslo aplinkos klausimais, dalyvavo TV laidose ir teikė interviu 
reportažams per Lietuvos ir regionines televizijas, Lietuvos radiją, skelbė straipsnius ir 
interviu spaudoje. Prezidentas atstovavo rūmų verslo bendruomenei gindamas Kauno re-
giono plėtros sprendimą dėl viešojo logistikos centro, diskusijose prie „verslo pusryčių“ 
stalo su Kauno miesto vadovais dėl miesto ekonominio gyvenimo aktualijų, dalyvavo 
inovacijų forumuose, skyrė daug dėmesio VšĮ „Technopolis“ vystymui.    

Prezidentas dalyvavo Rūmų asociacijos prezidiumo darbe, rūpinosi rūmų siste-
mos veiksmingumu ir veiklos kokybės gerinimu. Prezidentas palaikė nuolatinį ryšį su 
administracija bei Rūmų asociacijos vadovybe, stebėjo ir koregavo rūmų uždavinių 
įgyvendinimą, veiklos programos vykdymą. Prezidentui buvo artimas verslo bendruo-
menės gyvenimas, jos santykių kultūros ugdymas, jis dalyvavo daugelyje rūmų ben-
druomenės klubų sambūrių, vedė visus metinius rūmų renginius. 

2.4. Rūmų administracija  
Rūmų administracija tiesiogiai buvo atsakinga už paslaugų verslui teikimą ir vals-

tybės deleguotųjų funkcijų vykdymą. Ji taip pat užtikrino visas reikalingas sąlygas 
verslo savivaldos įgyvendinimui. Administracija organizavo kasdieninę rūmų veiklą, 
užtikrino visus reikalingus finansinius ir materialinius išteklius, vidinius ir išorinius 
ryšius, atliko nuolatinę veiklos savianalizę, įgyvendino kokybės politiką, sudarė sąly-
gas kelti darbuotojų kvalifikaciją. 

Administracija ir specialistai pagal savo kompetenciją atstovavo rūmams, rūmų 
nariams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu:

Rūmų asociacijos prezidiume (19 posėdžių); •
Rūmų asociacijos valdyboje (56); •
Baltijos šalių prekybos rūmų asociacijos prezidiume (3) ir kongresuose (1); •
Eurochambres •  direktorių plenarinėse asamblėjose ir kongresuose (3);
Europos įmonių parlamente (1); •
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 100-ajame kongrese Ženevoje; •
Enterprise Europe Network  • koordinatorių susirinkimuose (13);
ES  • Leonardo da Vinci programos koordinavimo Lietuvos fondo valdymo komi-
tete, o po reorganizacijos Švietimo mainų fondo valdymo komitete (7);
LR Studijų kokybės vertinimo tarybos komisijose (11); •
LR Vyriausybės Strateginio planavimo komitete (1); •
Kauno ir Marijampolės regionų plėtros tarybose (47); •
Kauno regionų plėtros agentūrų dalininkų susirinkimuose (11); •
Kauno apskrities profesinio mokymo taryboje (4); •
Kauno miesto švietimo taryboje (16); •
Kauno – Grenoblio susigiminiavimo komitete (7); •
Kauno „Besimokančio miesto“ komitete (2); •
Kauno kolegijos taryboje (18); •
Lietuvos veterinarijos akademijos taryboje (7); •
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryboje (6); •
Kauno plėtros forumo valdyboje (2); •
VšĮ „Technopolis“ dalininkų susirinkimuose ir valdybos darbe (18); •
Marijampolės profesinio rengimo centro taryboje  (10); •
Kauno teritorinės muitinės regioninio konsultacinio komiteto Kauno pakomi- •
tetyje (14);
Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus taryboje (5); •
Marijampolės miesto nusikalstamumo prevencijos patariamajame komitete (2); •
Marijampolės verslo informacijos centro taryboje (3); •

Susitikimas su prof. V. Landsbergiu 2009 10 23Seimo Pirmininkas A. Valinskas rūmuose 2009 04 02
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Marijampolės kolegijos nuolatinių ir ištęstinių studijų baigiamųjų diplominių  •
darbų gynimo komisijoje (8); 
Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 m. atnaujinimo darbo grupėje  •
(2);
LR Ūkio ministerijos „Saulėtekio“ komisijoje (16); •
Marijampolės sav. SVV rėmimo fondo komitete (12);  •
Marijampolės sav. strateginio plėtros plano Verslo reikalų darbo grupėje (1); •
Marijampolės kolegijos strateginio veiklos plano rengimo grupėje (8); •
Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Verslo vadybos studijų  •
programos komitete (2);
Marijampolės sav. saugos ir sveikatos komisijoje (3); •
Marijampolės sav. nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių  •
atrankos komisijoje (1);
Marijampolės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano sprendinių įgy- •
vendinimo programos rengimo grupėje (4);
Marijampolės apskrities teritorinės darbo biržos projektų vertinimo komisijoje (6); •
Marijampolės sav. visuomeninėje taryboje prie Marijampolės policijos komi- •
sariato (4).

Administracija ir rūmų specialistai užtikrino nuolatinį grįžtamąjį ryšį iš rūmų narių 
ir aktyviosios verslo bendruomenės dalies. Per šį ryšį rengė verslo savivaldą įprasmi-

nančius dokumentų projektus, teikė juos rūmų tarybai, dalyvavo derinant sprendimus 
ir atliko visus reikalingus veiksmus juos įgyvendinant.

Kasdieninė veikla apėmė platų spektrą: verslo savivaldos priemonių įgyvendini-
mas, paslaugų teikimas, tarptautiniai projektai, dinamiški verslo aplinkos pokyčiai, 
nuolatinė uždavinių kaita kėlė administracijai vis naujus iššūkius. Darbų apimtys buvo 
itin plačios, reikalaujančios aukščiausios rūmų specialistų koncentracijos ir adminis-
tracijos vadybinio lankstumo. Rūmų direktoriui pavyko užtikrinti pusiausvyrą organi-
zuojant kasdieninę veiklą, derinant personalo atsakomybes ir gebėjimus, balansuojant 
finansinę veiklą. (Plačiau apie tai žr.: 4. Valdymo analizė.)

2.5. Partnerystė su kitomis organizacijomis 
Artimiausias rūmų partneris verslo savivaldos aplinkoje yra Lietuvos pramonininkų 

konfederacijos Kauno padalinys (Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija). Par-
tnerystės ryšiai yra plėtojami pagal dar 2003 m. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą. 
Nemažai rūmų tarybos posėdžių dalyvavo partnerių atstovai. Bendrose diskusijose buvo 
priimami geriau apgalvoti, gilesne informacija paremti ir tokiu būdu tikslesni sprendimai. 

Kolegos pramonininkai buvo nuolatiniai „verslo pusryčių“ ir  „verslo popiečių“, 
debatų su politikais partneriai. Galima sakyti, kad absoliuti dauguma verslo bendruo-
menės poziciją išsakančių dokumentų buvo parengta bendradarbiaujant su KKPD aso-
ciacijos prezidiumo nariais. 

Ilgametis bendradarbiavimas buvo pažymėtas: rūmų tarybai rekomendavus KKP-
DA viceprezidento,  vykdančiojo direktoriaus Vaclovo Pečatausko veikla buvo įver-
tinta aukščiausiu Lietuvos PPA rūmų apdovanojimu „Darbo žvaigžde“. Tokiu pačiu 
apdovanojimu buvo įvertintas dar vienas KKPD asociacijos prezidiumo narys Vitalijus 
Graunas, kurio vadovaujama įmonė UAB „Mechel Nemunas“ dalyvauja rūmų veiklo-
je nuo jų įkūrimo 1991 m.

Bendradarbiavimas su kitomis verslo įmones asocijuojančiomis organizacijomis 
buvo greičiau epizodinis ir pasireikšdavo sprendžiant pačias aštriausias, verslui aktu-
alias problemas. Rūmai visuomet rėmė teisėtus šių organizacijų siekimus, reiškė soli-
darumą, palaikė juos dalyvaujant socialinio partnerio teisėmis Regiono plėtros tarybos 
veikloje, respublikinėje SVV taryboje. 

Ypač sėkmingas pažymėtinas rūmų bendradarbiavimas su Europos darbuotojų sau-
gos ir sveikatos agentūros nacionaliniu ryšių punktu, veikiančiu LR Valstybinėje darbo 
inspekcijoje. Bendra veikla prasidėjo 2008 m., kai Kauno PPA rūmai tapo Enterprise 
Europe Network koordinatoriumi Lietuvoje.  

Vaisingą bendradarbiavimą įrodo įgyvendinti užsibrėžti tikslai ir rezultatai: rūmai 
sėkmingai koordinavo EU-OSHA informaciją bei vykdė sklaidą mažoms ir vidutinėms 

Lietuvos delegacija TDO konferencijoje Ženevoje 2011 06 15
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įmonėms (MVĮ); vykdė techninės, mokslinės bei ekonominės informacijos srauto tarp 
visų, kuriems aktualūs darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai, skatinimą; propagavo 
rizikos prevencijos kultūrą; keitėsi gerąja patirtimi ir patarimais su įvairiausiomis audi-
torijomis; rengė informacines kampanijas bei seminarus. Renginiuose apsilankė 1153 
dalyviai, 927 įmonės. Sėkmingos partnerystės rezultatus ypač gerai įvertino Ispanijos 
mieste Bilbao įsikūrusios EU-OSHA agentūros pagrindinio ES darbuotojų saugos ir 
sveikatos klausimų informacinio centro komunikacijos vadovas Bruno Thiebaud. 2011 
m. Lietuvoje socialiniams partneriams surengtoje Europos darbuotojų saugos ir svei-
katos agentūros nacionalinio ryšių punkto konferencijoje išklausęs Kauno PPA rūmų 
pranešimą, komunikacijos vadovas Bruno Thiebaud pripažino, kad laisvanoriška ir ne-
atlygintina veikla iš tiesų duoda daug daugiau negu galima tikėtis. 2010 m. sėkmingo 
bendradarbiavimo gerosios praktikos pavyzdys pristatytas ir Europos Komisijoje. 

Vienas iš svarbiausių Kauno PPA rūmų tikslų – tenkinti inovatyvaus verslo porei-
kius bei skatinti verslumą ir konkurencingumą Kauno regione per partnerystę. Inova-
tyvaus verslo ugdymui, tvariai regiono ekonomikos plėtrai, verslo aplinkos gerinimui 
ir žinių ekonomikos kūrimui padeda rūmų aktyvus bendradarbiavimas su mokslo or-
ganizacijomis, ypač su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra bei KTU Aplinkos 
inžinerijos institutu. 

Vystydami ir palaikydami aktyvią partnerystę su agentūra bei institutu rūmai tiesio-
giai prisideda prie verslininkų kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymo, sukurtų naujų 
inovatyvių produktų komercializavimo, ekonominiu požiūriu optimalių sprendimų 
suradimo. Per ketverių metų laikotarpį su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
surengta sėkmingų seminarų bei suteikta įmonėms konsultacijų šiomis temomis: „ES 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programų teikiama parama verslui“; „Inovaci-
niai čekiai. Tarptautinės programos – galimybės verslui“; „Europos mokslinių tyrimų 
ir technologijų plėtros programos – naujos tendencijos ir vykdytojų patirtis”; „Europos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos: kas naujo?”.

KTU Aplinkos inžinerijos instituto specialistai nuolat bendradarbiavo teikdami 
konsultacijas ir rengdami mokymus rūmų nariams šiomis temomis: „Smulkių ir vidu-
tinių įmonių konkurencingumo didinimas, mažinant kaštus švaresnės gamybos prie-
monėmis“; „Integruota atliekų vadyba“; „Ekologinis gaminių projektavimas“; „Aplin-
kosauginis ženklinimas bei kriterijai „žaliesiems“ pirkimams“.  

2.6. Dalyvavimas regioninės plėtros planavimo ir plėtros įgyvendinimo 
veikloje (Regiono plėtros tarybos veikloje)

Per ataskaitinį laikotarpį rūmai dalyvavo visuose Regiono plėtros tarybos (RPT) 
posėdžiuose. Duomenys apie posėdžius pateikiami 5 lentelėje:

Regiono plėtros tarybos posėdžiai       
          
5 lentelė

2008 2009 2010 2011
Posėdžių skaičius 4 15 12 11
Nagrinėtų klausimų skaičius 10 64 88 118

RPT veikla pastaraisiais metais pastebimai išsiplėtė. Tai sąlygojo dvi priežastys: 
pirma, šiai tarybai teko teisė perskirstyti 10 % ES struktūrinės paramos; antra, panai-
kinus apskričių administracijas, taryba liko pagrindine institucija regione (apskrityje), 
vienijanti savivaldybes. 

Tarp RPT darbotvarkių temų ryškiai dominavo Europos Sąjungos fondų ir Lietu-
vos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų  de-
rinimo klausimai, o 2008–2009 m. – Kauno viešojo logistikos centro ir su juo susijęs 
Rail Baltica klausimas.

Kauno PPA rūmai, veikiantys šioje taryboje socialinio-ekonominio partnerio 
statusu, ne tik išsakydavo poziciją aktualiais darbotvarkių klausimais, bet ir patys 
turėjo galimybę pristatyti savivaldybių vadovams rūmų vykdomas regioninės plė-
tros programas, konkrečius projektus, idėjas. Pavyzdžiui, buvo pristatyti Enterprise 
Europe Network projektas; rūmų pasiūlymai įvaizdžio programai, smulkaus verslo 
plėtros programoms savivaldybėse; verslo ir vietos politikų sąveikos formos (pa-
gal surengtų forumų savivaldybėse rezultatus); pasiūlymai dėl regiono viešinimo 
ir investicinio potencialo didinimo; pasiūlymai apskrities pristatymui pasaulinėje 
„EXPO 2010” Šanchajuje (Kinija); pasiūlymai apskrities pristatymui Kaliningrado 
forume  (2011).

Rūmai, stebėdami sudėtingą ir sunkų savivaldos biudžeto planavimo procesą, įnir-
tingą politinių (ir nebūtinai politinių) interesų kovą, netgi priešpriešą, kurioje užmirš-
tamas pats subjektas – žmogus, vardan kurio gerovės kiekviena biudžeto eilutė turėtų 
būti pagrindžiama, ieškojo būdų, kaip pakeisti ydingą praktiką. Gimė idėja panaudoti 
gyvenimo kokybės indekso reguliaraus skaičiavimo metodą. Rūmai kreipėsi į Kauno 
technologijos universiteto mokslininkus. Šie per Lietuvos mokslo tarybą išsirūpino 
reikalingą finansavimą tokiai metodikai parengti ir išbandyti. Viename iš RPT posė-
džių rūmai pristatė šią idėją, parodydami, kad gyvenimo kokybės indeksas gali tapti 
objektyviu patarėju keliant savivaldos kokybę, optimaliau paskirstant lėšas, įgyvendi-
nant ekonomines-socialines programas, pritraukiant investicijas. Sukūrus ir įdiegus to-
kią metodiką, rūmai, kaip visą Lietuvos teritoriją apimanti institucija, galėtų ją taikyti 
ir atlikti objektyvaus patarėjo funkciją savivaldybėms.
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2.7. Kauno PPA rūmai kaip Lietuvos PPA rūmų sistemos (asociacijos) dalis   
Lietuvos PPA rūmų asociaciją (www.chambers.lt) įsteigė visi tuo metu (1992 m. 

kovą) šalyje veikę rūmai. Asociacijos misija yra apjungti visus Lietuvoje veikiančius 
PPA rūmus ir derinti jų veiklą įgyvendinant verslo savivaldą nacionaliniu lygmeniu. 

Asociacijos pagrindinės funkcijos:
koordinuoti rūmų veiklą formuojant bendrą rūmų vystymosi ir tarptautinio eko- •
nominio bendradarbiavimo strategiją; 
atstovauti rūmams bendradarbiaujant su valstybės, valdžios ir valdymo institu- •
cijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybės institucijomis; 
rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valsty- •
bės institucijoms ūkio plėtros klausimais; 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti ATA Carnet knygeles,  •
skirtas laikinajam prekių įvežimui; 
atstovauti rūmams tarptautinėse parodose, konferencijose ir kituose renginiuose;  •
numeruoti ir koduoti prekes (GS1 Lietuva). •

Asociacija verslo lobizmo grandinėje rūmams yra labai reikalinga: rūmų balsas 
nacionaliniu mastu sklinda būtent asociacijos lūpomis. 

Kauno PPA rūmams asociacijos prezidiume, kaip numato rūmų veiklos teisiniai 
pagrindai, atstovavo rūmų prezidentas ir generalinis direktorius. Kauno PPA rūmų po-
zicija visuomet buvo vieninga ir subrandinta rūmų tarybos diskusijose. 

Kauno PPA rūmų iniciatyva buvo priimti strategiškai svarbūs sprendimai dėl rūmų 
sistemos vystymo ir veiklos efektyvumo didinimo: 

Lietuvos Vyriausybei ir ūkio ministrui buvo įteiktas rūmų parengtas siūlymas  •
supaprastinti verslo kūrimo procedūras ir sukurti verslo inkubavimo sistemą 
apjungiant įvairiose žinybose išskaidytas priemones ir lėšas;
dar dveji rūmai jungtinės veiklos sutartimi buvo įtraukti į Kauno PPA rūmų  •
administruojamą Enterprise Europe Network konsorciumą;
darbas regioninės plėtros srityje, santykiuose su visų lygių vietos valdžiomis  •
buvo pakeltas į naują kokybinį lygį; 
nuosekliai buvo siekiama išplėsti rūmų veiklą santykiuose su Ūkio, Socialinės  •
apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Susisiekimo, Užsienio reikalų ministe-
rijomis, Muitinės departamentu; rūmai teikė pasiūlymus dėl Nacionalinio susi-
tarimo turinio, pareiškimams ir pasiūlymams dėl Kauno viešojo logistikos cen-
tro, dėl LEPA reformos ir verslo informacinių centrų likimo, dėl profesiniame 
mokyme įgytų žinių ir įgūdžių vertinimo  funkcijų;
rūmai 2008 m.  pradėjo darbo rinkos mokymo centruose parengtų žmonių eks- •
perimentinį žinių ir įgūdžių vertinimą (deja, jis nutrūko suaugusiųjų švietimo 

reikalus perdavus Švietimo ir mokslo ministerijai);
rūmai įnešė itin reikšmingą indėlį rengiant vieningą prekių kilmės dokumentų  •
išdavimo tvarką, kuri įpareigojo visus rūmus Lietuvoje laikytis bendrų reika-
lavimų.

Kauno PPA rūmai įdėjo daug pastangų vienijant rūmų verslo bendruomenę: 
Kaune buvo parengtas solidus rūmų istorijos leidinys, skirtas Lietuvos PPA  •
rūmų 85-mečiui;  
pagrindinis Kauno PPA rūmų leidinys „Rūmų žinios“ prieš jubiliejų buvo lei- •
džiamas bendromis visų rūmų pastangomis ir atspindėjo visos Lietuvos verslo 
bendruomenių gyvenimą;
inicijavo ir padėjo sukurti Lietuvos verslo moterų tinklą.  •

Kauno PPA rūmai buvo pagrindiniai svarbių projektų koordinatoriai. Projektų dėka 
visų rūmų nariai gavo apčiuopiamos naudos, o rūmų tinklo ryšiai buvo įprasminti kon-
krečiomis veiklomis ir rezultatais.

Kauno PPA rūmų prašymu asociacijos administracija pateikė tokią asociacijos vei-
klos per 2008–2011 m. santrauką:

2008 m.
bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos pramonininkų konfederacija; •
bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu; •
Rūmų tarybų konferencija; •
bendradarbiavimo sutartis su parodų rūmais „Litexpo“; •
Smulkaus ir vidutinio verslo komiteto steigimas; •
profesinių mokyklų egzaminavimo klausimų sprendimas; •
priėmimas į Trišalę tarybą; •
„Lietuvos eksporto prizo“ konkursas; •
sutarties dėl profesinių kompetencijų vertinimo pasirašymas; •
verslo kontaktų mugė su komercijos atašė ir diplomatais ekonomistais; •
projektas „Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija skatina mo- •
terų verslumą ir stiprina partnerystę“.

2009 m.
sutarčių su LR Švietimo ir mokslo ministerija pasirašymas dėl profesinių mo- •
kyklų egzaminavimo;
susitikimų su ministrais organizavimas; •
„Lietuvos eksporto prizo“ konkursas; •
konferencija muitų teisės klausimais įsigaliojančios Rusijos, Baltarusijos ir Ka- •
zachstano vieningos muitų sąjungos sąlygomis;
seminaras apie Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjungą nuo 2010 m.  •
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Vasaros metu vyko asociacijos generalinio direktoriaus pasikeitimo procedūros. 
Rudenį daug žmogiškųjų išteklių ir laiko pareikalavo GS1 problemos sprendimas.

2010 m.
Slovėnijos Respublikos verslo delegacijos priėmimas; •
GS1 veiklos atnaujinimas, klientų susigrąžinimas; kova su neteisėtai veiklą  •
vykdančia asociacija;
atnaujinti ir perregistruoti LPPARA įstatai; •
85-mečio jubiliejaus minėjimas; •
garbės konsulų suvažiavimo organizavimas (kartu su URM); •
derybos dėl Nacionalinio susitarimo ir jo pasirašymas (su LRV); •
„Lietuvos eksporto prizo“ konkursas; •
memorandumo su Omano prekybos ir pramonės rūmais pasirašymas; •
praktinė konferencija „Kompleksinė automatizuota transporto eilių sistema  •
„iNext“ automobilių srautams valdyti tarptautiniuose punktuose“ (su Estijos – 
Rusijos verslininkų rūmais).

2011 m.
Egipto verslininkų misijos priėmimas; •
konferencija „Atsinaujinantys energijos ištekliai“; pasirašyta ir išsiųsta rezoliu- •
cija LR Seimui;
Lietuvos banko valdybos pirmininko susitikimo su verslininkais organizavi- •
mas;
verslo vizitas į Baškiriją, tarpusavio bendradarbiavimo memorandumo pasira- •
šymas;
verslo misija į Iraną (Teheraną), tarpusavio bendradarbiavimo memorandumo  •
pasirašymas;
verslo vizitas į Jungtinius Arabų Emyratus (Dubajų, Šardžą), tarpusavio ben- •
dradarbiavimo memorandumo pasirašymas;
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos savivaldybių asociacija; •
asociacijos „GS1 Lithuania“  įsteigimas; •
priemonės „Asistentas1“ konkurso sąlygų derinimas; •
konferencija „Energetikos strategija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai“; •
daug kartų teikti siūlymai LR Švietimo ir mokslo ministerijai dėl profesinio mo- •
kymo įstatymo poįstatyminių aktų projektų; nuolat vyko susitikimai su ŠMM 
specialistais kompetencijas vertinančių institucijų akreditacijos klausimais.

LPPA rūmų asociacijos administracija nuolat atstovavo rūmams  įvairiose komisijose 
ir darbo grupėse; rūmų vardu priėmė užsienio prekybos ir pramonės rūmų, diplomatinių, 
konsulinių atstovybių atstovus, organizavo asociacijos valdybos ir prezidiumo posėdžius.

2.8. Kauno PPA rūmai kaip tarptautinio tinklo sistemos dalis. Integruota 
veikla Eurochambres, BCCA, Enterprise Europe Network, EWN

Prekybos rūmų tinklas yra pats didžiausias pasaulinis asocijuotas verslo įmonių 
ir su verslu susijusių institucijų tinklas. Jame jungiasi daugiau kaip 13000 prekybos 
rūmų. 

Europa yra rūmų lopšys (Marselis, 1599).  45-iose Europos šalyse veikia 1706 
prekybos rūmai. Visus juos vienija asociacija Eurochambres (www.eurochambres.eu), 
kurios būstinė yra Briuselyje. 

Asociacija jungia daugiau kaip 20 milijonų įmonių, kuriose dirba 120 milijonų žmo-
nių. Per šią asociaciją yra derinama rūmų bendruomenių pozicija dėl ekonominės veiklos 
sąlygų žemyne ir globalios konkurencijos aplinkoje. Eurochambres rengia ir adminis-
truoja programas, pagal kurias rūmai įgyvendina projektus, nukreiptus į profesinės kom-
petencijos kėlimą smulkiajame versle, inovacijų diegimą įmonėse, glaudesnį regioninį 
bendradarbiavimą, verslo moterų sąveiką, darniąją plėtrą pramonėje ir apskritai įmonių 
ir regionų konkurencingumo iššūkių įveikimą. 

Enterprise Europe Network atidarymas rūmuose 2008 03 04 Evaldas Rapolas Europos įmonių 
parlamente 2010 10 14

Enterprise Europe Network konferencija 2010 11 30
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Kauno PPA rūmai buvo aktyvus Eurochambres narys šios kadencijos metu: ats-
tovavo Lietuvai Eurochambres direktorių valdyboje (2008–2009); buvo pirmojo Eu-
ropos įmonių parlamento (2008 m. spalis) Lietuvos delegacijos koordinatoriai ir va-
dovai; inicijavo ir sėkmingai sukūrė verslo moterų tinklą, kuris tapo integruota Euro-
chambres verslo moterų tinklo (EWN) dalimi; du rūmų atstovai laimėjo Eurochambres 
konkursus programoje „Understanding China“, dalyvavo mokymuose, stažuotėse 
(Antverpene, Briuselyje, Kinijoje) ir tapo ES – Kinijos bendradarbiavimo ekspertais; 
dirbo Europos šalių smulkaus verslo ekspertų grupėje ir pateikė analitinę išvadą apie 
biurokratijos keliamus barjerus verslui Lietuvoje. Kauno PPA rūmų indėlis buvo paste-
bėtas aukščiausios Eurochambres vadovybės: rūmus aplankė Eurochambres Europos 
reikalų direktorius Ben Butters (2009 m. rugpjūtis).

Kitas tinklas, kuriame Kauno PPA rūmai nuo 1992 m. veikia integruotoje didelio Eu-
ropos regiono grupėje, yra Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacija (BCCA) su cen-
tru Malmėje (Švedija). Tinkle jungiasi 50 prekybos rūmų iš 10 šalių, šie rūmai rūpinasi 
450 000 regiono įmonių (www.bcca.ws). BCCA atliko reikšmingą vaidmenį integruojant 
verslo savivaldą iki didžiojo Europos apsijungimo 2004 m. Pastaraisiais metais BCCA 
stiprina rūmų tinklo ryšius skatinant projektinę veiklą BCCA: tai liudija sekretoriaus 
Pontus Lindberg vizitas Kaune (2008 m.  rugsėjis) ir BCCA prezidiumo sprendimai (Mal-
mė, 2009 m. gruodis); asociacija rūpinasi rūmų specialistų kvalifikacijos kėlimu rengiant 
BCCA akademijas (Berlynas 2010 m. gegužė); diskutuoja apie Rusijos vaidmenį regione 
(Kaliningradas, 2011 m. rugsėjis); derina asociacijos šalių pozicijas, kurios pristatomos 
kituose regiono forumuose (Baltijos vystymo forume, Baltijos miestų sąjungoje, Baltijos 
jūros valstybių subregioninio bendradarbiavimo sekretoriatui). 

Kauno PPA rūmų generalinis direktorius V. Šileikis, vykdydamas BCCA viceprezi-
dento pareigas nuo 2000 m., inicijavo  naują BCCA strategiją ir dalyvavo ją rengiant. 
Strategija numato naujų programų išvystymą, ypač inovacijų diegimo, aplinkosaugos 
ir darniosios plėtros kryptimis. 

Kauno PPA rūmai konkurso tvarka 2008 m. laimėjo dalyvavimą naujoje Euro-
pos Komisijos programoje Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų 
tinklas). Rūmai turėjo septynerių metų (2001–2007) patirtį administruojant Europos 
verslo informacijos centro veiklas, todėl siekiant sėkmingai įgyvendinti naująją pro-
gramą, subūrė konsorciumą iš trijų Lietuvos PPA rūmų (Kauno, Vilniaus, Klaipėdos) 
ir Lietuvos inovacijų centro. Rūmai tapo šio konsorciumo administratoriumi (vadovai 
D. Vyšniauskienė, A. Knieža).   

Enterprise Europe Network – tai susivieniję svarbiausi Europos verslo paramos 
bendruomenės dalyviai, sudarantys vieno langelio principu pagrįstą tinklą, kad pa-
dėtų įmonėms (ypač mažoms ir vidutinėms)  išplėtoti savo potencialą, verslą ir diegti 
naujoves. Tinklą sudaro daugiau kaip 600 informacinių verslo centrų visoje Europoje, 
jame dirba beveik 4000 patyrusių darbuotojų. Jie teikia įvairias paramos mažoms ir 
vidutinėms įmonėms paslaugas visoje Europos Sąjungoje  ir už jos ribų. Oficialus 
tinklo atidarymas įvyko 2008 02 07 Briuselyje. Tinklo veiklos rezultatai apžvelgiami 
skyriuje: 7.2. Integruota Enterprise Europe Network veikla.

EWN – Eurochambres Women Network – tai specifinis Eurochambres tinklas, per 
rūmus jungiantis moteris verslo profesionales. EWN turi didelį įdirbį Europos šalyse 
užtikrindamas  verslo informacijos ir gerosios verslo praktikos mainus, keldamas mo-
terų vaidmenį priimant svarbius sprendimus ekonominėje politikoje, vystant viešojo 
ir privataus sektorių partnerystę visais lygiais, įtvirtindamas lyčių lygybę versle, ba-
lansuodamas profesinį ir privatųjį gyvenimą. Per Europos Komisijos kadenciją verslo 
moterys įgyvendino per 1600 projektų, kurių vertė nuo 0,1 iki 1 mln. Lt. 

Lietuvoje verslo moterų tinklas pradėjo kurtis Kaune, kuomet ši iniciatyva buvo 
parvežta iš Paryžiaus Eurochambres kongreso 2007 m. spalį. Tinklas susikūrė 2008 m. 
Šiandien jame buriasi visų Lietuvos PPA rūmų ir jų filialų verslo moterų aktyvas. Tinklo 
pirmininke Rūmų asociacijos prezidiumas išrinko Kauno PPA rūmų narę UAB „Garlia-
vos šeimos klinika“ vadovę gydytoją A. Šileikienę. Per visą veiklos laikotarpį Lietuvos 
verslo moterų tinklas sėkmingai įgyvendino tris projektus:   „Lietuvos prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų asociacija skatina moterų verslumą ir stiprina partnerystę”, Erasmus 
daugiašalį projektą „Moterų verslumo skatinimas Europos Sąjungoje“ ir „Sulaužykite 
lyčių stereotipus. Suteikite galimybę talentui“ (žr.: 7.5. Projektų veiklos analizė).

3. Rūmų veiklos bazės raidos analizė

3.1. Žmogiškieji ištekliai
Kauno PPA rūmų darbuotojai nuolat tobulino ir kėlė kvalifikaciją. Darbuotojai da-

lyvavo įvairiuose rūmų rengiamuose seminaruose, kurių temos – dokumentų valdymas 

Erasmus daugiašalio projekto „Moterų verslumo skatinimas Europos 
Sąjungoje“ partnerių susitikimas 2009 08 10

Verslo moterų tinklo pirmininkė 
A. Šileikienė Kinijoje 2010 10 14
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įstaigose, viešųjų pirkimų reglamentavimo naujovės, sėkmingų projektų patirtis, or-
ganizacijos kultūra, finansų vadyba, taip pat kitų organizacijų rengiamuose seminaruose, 
konferencijose ar renginiuose verslo plėtros temomis: regioninė politika, ES plėtra, inova-
cijų infrastruktūra, kokybės vadyba, verslo sąlygų pasikeitimas, viešieji pirkimai ir kt. 

Per ataskaitinį laikotarpį rūmai ypač išplėtė veiklą tarptautiniuose ES projektuose, 
kur rūmų  darbuotojai, koordinuodami ar vykdydami projektinę veiklą, gilino žinias ir 
įgijo kompetencijų projektų, kokybės vadybos, profesinio rengimo, inovacijų, turizmo 
infrastruktūros plėtros, atstovavimo verslo interesams, parodų organizavimo, informa-
cinių technologijų pritaikymo, darbo su žiniasklaida ir kt. srityse. Enterprise Europe 
Network konsorciumo darbuotojai kėlė kvalifikaciją specialiai organizuojamuose se-
minaruose, mokymuose Briuselyje. 

Darbuotojų patirtis, organizuojant naryste grįstą veiklą, yra neatsiejamas rūmų 
sėkmės garantas. Darbuotojų novatoriškumas, lankstumas ir profesionalumas leidžia 
plėsti narių tinklą, jiems siūlant intelektualias paslaugas. Personalas per ataskaitinį 
laikotarpį šiek tiek pasikeitė: į darbą buvo priimta 13 darbuotojų, atleista 10. 

  Darbuotojų kaita vyko dėl tokių pa-
grindinių priežasčių:

susirado kitą darbą, geriau atitin- •
kantį asmeninius gebėjimus – 5;
dėl gyvenamosios vietos keitimo  •
ir šeimyninių priežasčių – 3;
dėl struktūrinės reformos rūmuo- •
se – 1;
neatitikus reikalavimų bando- •
muoju laikotarpiu  – 1.

Šiuo metu 5 darbuotojai dirba nuo rūmų įkūrimo (1992), 9 darbuotojai dirba rū-
muose daugiau nei 10 metų, 2 darbuotojai – jauni specialistai, neseniai baigę studijas, 
dirba dvejus ir mažiau metų. Rūmų darbuotojų charakteristika pateikta 6 lentelėje:

Rūmų darbuotojų rodikliai 2008–2011 m.
6 lentelė

2008 2009 2010 2011
Bendras darbuotojų skaičius 21 21 23 25
Specialistų skaičius 20 20 22 23
Su aukštuoju išsilavinimu 19 19 20 21
Mokslų daktarai 2 2 1 1
Magistro kvalifikacinis laipsnis 8 9 14 15
Amžiaus vidurkis 42 43 42 43
Priimta ir atleista egzaminuotojų 287 265 246 345

Rūmai per ataskaitinį laikotarpį sudarė 486 autorinio darbo sutartis su seminarų 
lektoriais, konsultantais, vertėjais. Organizuodami baigiamuosius egzaminus, žinioms 
vertinti laikinai priėmė ir atleido 1143 ekspertus – darbdavių atstovus (2008 m. – 287, 
2009 m. – 265, 2010 m. – 246, 2011 m. – 345).

3.2. Materialieji ištekliai
Kauno PPA rūmai panaudos teise veikia 384 kv. m bendro ploto Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos patalpose K. Donelaičio g. 8. Iš jų 311 kv. m yra pusrūsio pa-
talpos. 2010 m. lapkričio 11 d. buvo sudaryta nauja negyvenamų patalpų panaudos 
sutartis su Kauno apskrities viešąja biblioteka tolesniam penkerių metų laikotarpiui. 
Šia sutartimi nutarta, kad rūmai moka patalpų eksploatavimo ir komunalinių išlaidų 
dalį, apskaičiuotą 384,04 kv. m. plotui.

Rūmų patalpos ne visiškai atitinka poreikius: jos nėra reprezentatyvios, įvertinant 
gausų solidžių užsienio svečių lankymąsi; jos netenkina išaugusios veiklos reikmių: 
per maži seminarų ir konsultacinės veiklos plotai. Derybos dėl poros papildomų kabi-
netų su tiesioginiu patalpų šeimininku – Kauno apskrities viešąja biblioteka rezultatų 
nedavė. Pavyko išspręsti tik vietos klausimą rūmų archyvui saugoti. Dėl patalpų plė-
tros ir galimybių naudotis reprezentacine sale administracija kreipėsi į Kauno apskri-
ties administracijos vadovus, LR Ministrą Pirmininką. Pavyko tik „pajudinti“ darbus 
dėl detaliojo plano rengimo bibliotekos antrosios eilės projektui Ąžuolyne. 

2010 m. lapkričio 10 d. buvo pasirašyta panaudos sutartis Nr. AS1030 dešimčiai 
metų tarp Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo ir Marijampolės savivaldybės admi-
nistracijos dėl  156,05 kv. m patalpų nuomos panaudos būdu Laisvės g. 18, Marijam-
polėje. Pagal šias sutartis panaudai perduotą  turtą Kauno PPA rūmai nuolat prižiūri.Rūmų kolektyvas 2010 m.

Rūmų Marijampolės filialo darbuotojai K. Svitojus, 
A. Pabedinskienė ir D. Liukinevičienė
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Materialieji rūmų ištekliai pagal galimybes buvo nuosekliai atnaujinami per visą 
2008–2011 m. kadencijos laikotarpį. Buvo įsigyta kompiuterinės įrangos, baldų, kitos 
biuro įrangos. 2010 m. baigtas išsimokėti automobilis „Honda Accord“ (2005 m. ga-
mybos). Atitinkamai į rūmų materialųjį turtą investuota: 2008 m. – 28,3 tūkst. Lt; 2009 
m. – 4,1 tūkst. Lt; 2010 m. – 6,4 tūkst. Lt. Iš viso į Kauno PPA rūmų materialųjį turtą 
investuota suma sudarė apie 38,9 tūkst. litų.

3.3. Finansiniai ištekliai 
Kauno PPA rūmams, pagal statusą kaip pelno nesiekiančiai organizacijai,  keliami 

veiklos tikslai ir veiklos pobūdis formuoja specifinius uždavinius organizacijos finan-
siniam gyvybingumui. Rūmų veikla finansuojama iš daugelio šaltinių. Tai rūmų nario 
mokesčiai, įplaukos už dokumentų išdavimą, už paslaugas, t. y. už informacijos sutei-
kimą, verslo misijas, verslo forumus, mokomuosius ir konsultacinius seminarus; Švie-
timo ir mokslo ministerijos lėšos, skirtos baigiamiesiems kvalifikacijos egzaminams 
organizuoti, mokymo programoms vertinti; kitų lėšų šaltinis – Enterprise Europe Net-
work veikla, tarptautiniai projektai.

Nario mokesčiai  sudaro vidutiniškai apie 11,5 % bendrų biudžeto įplaukų. Įplaukos 
iš dokumentų išdavimo ir įforminimo bei sutarčių su ministerijomis labiau priklauso 
nuo bendros ekonominės situacijos: krizės laikotarpiu pajamos mažėjo, o 2011 m. di-
dėjo. Pajamos pagal šaltinius atsispindi 1 paveiksle, pajamų dinamika – 2 paveiksle:

1 paveikslas. Pajamos pagal šaltinius (tūkst. Lt)

2 paveikslas. Pajamų dinamika (tūkst. Lt)

Finansinės rūmų veiklos apyvarta smuko ekonominio sunkmečio laikotarpiu 
(2010). Tačiau situaciją pavyko suvaldyti ir stabilizuoti, todėl 2011 m. fiksuotas augi-
mas. Narių poreikiai, naujai formuluojami bendri regiono plėtros tikslai iškelia naujus 
uždavinius rūmams, o tai turi įtakos veiklos apimčiai ir biudžeto įplaukoms. 

Rūmų taryba nuolat stebėjo finansinę rūmų veiklą. Kiekvienais metais tvirtindavo 
metinį planuojamą rūmų biudžetą ir praėjusių metų biudžeto vykdymą. Revizijos ko-
misija nuolat vykdė dokumentų patikrinimus.

Visos gaunamos lėšos buvo skiriamos tik rūmų Generalinės asamblėjos progra-
mai vykdyti, tarybos iškeltiems uždaviniams spręsti, narių poreikiams tenkinti. Išlaidų 
struktūra pateikiama 3 paveiksle:

3 paveikslas. Išlaidų struktūra

1981.49

2053.69

1752.15

1848.13
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4. Valdymo analizė  

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal statusą ir veiklos turinį yra specifinė or-
ganizacija. Valstybės įmonių registre rūmai įrašyti atskira eilute. Veiklos organizavimo 
požiūriu rūmai panašūs į asociacijas ir municipalines institucijas. Kauno PPA rūmų 
valdymo grandinėje aukščiausioji valdžia yra Generalinė asamblėja (visuotinis narių 
susirinkimas), šaukiama kas ketveri metai. Asamblėja, įvykusi 2008 m. vasario 21 d., 
išrinko naują rūmų tarybą, perrinko rūmų prezidentą, patvirtino naujas veiklos gaires 
ateinančiam ketverių metų laikotarpiui.  

Rūmų taryba, kaip numato įstatai,  buvo išrinkta iš 20 atstovų pagal verslo šakinio 
ir teritorinio atstovavimo principus. Taryba nuolat stebėjo veiklos programų įgyvendi-
nimą, tikslino ir kėlė naujus uždavinius priklausomai nuo besikeičiančios verslo aplin-
kos. Rūmų administracija būrė specialistus ir organizavo kasdieninę veiklą. Adminis-
tracijos struktūra pateikiama 4 paveiksle:

4 paveikslas. Rūmų administracijos struktūra 2011 12 31

4.1. Pokyčių analizė
Rūmų valdymo modelis kito visus dvidešimt atkurtos veiklos metų priklausomai 

nuo verslo poreikių aktualijų. 
Reikšmingiausius pokyčius administracija įvykdė šios kadencijos metu. Juos lėmė 

visas kompleksas priežasčių: 
kilus finansų krizei ir jos sukeltam sunkmečiui, visu aštrumu išryškėjo poreikis 1. 
veikti dar lanksčiau per grįžtamąjį ryšį iš narių įmonių, o bendradarbiaujant su 
centrine valdžia atsispirti valdžios centralizavimo ir koncentravimo veiksmams;
išsiplėtus socialinės ir ekonominės partnerystės ryšiams, smarkiai išaugo užim-2. 
tumas rūmų išorinėje aplinkoje;
išaugus ES projektų apimtims ir sumažėjus jų finansavimo intensyvumui, iškilo 3. 
būtinybė ryškiai pakelti projektų administravimo kompetenciją ir iš naujo suba-
lansuoti veiklos būdus;
įsijungus į 4. Enterprise Europe Network programą, rūmams teko nauja labai at-
sakinga veiklos koordinavimo Lietuvos mastu funkcija, o sumažinus ir po to 
nutraukus kofinansavimą iš Ūkio ministerijos, teko pertvarkyti ir iš naujo suba-
lansuoti visą rūmų paslaugų struktūrą;
reformavus Lietuvos ekonominės plėtros agentūrą (LEPA), į rūmų verslo pas-5. 
laugų sektorių įėjo naujas „žaidėjas“ (VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“, vėliau 
pervadinta „Versli Lietuva“) su dideliu valstybės kapitalu;
po pasikeitimų Lietuvos PPA rūmų asociacijos vadovybėje (2008) ir rūmų aso-6. 
ciacijos reformos, kai buvo pertvarkytas GS1 (prekių brūkšninio kodo) paslau-
gų teikimas ir ATA Carnet funkcija, teko koreguoti asociacijos veiklos finansa-
vimo modelį;
priėmus naują LR Profesinio mokymo įstatymą, pasikeitė sutarties su Švietimo 7. 
ir mokslo ministerija sąlygos, bendradarbiavimo turinys ir formos;
politinio gyvenimo pokyčiai – naujos kadencijos LR Seimas (2008) ir naujos 8. 
kadencijos municipalinė savivalda (2011) iškėlė naujus bendradarbiavimo su 
politikais uždavinius.   

Kokių veiksmų ėmėsi rūmų administracija reaguodama į žymų sąlygų pasikeitimą?
Išlaikant rūmų narių interesų prioritetą laiku buvo priimti ryžtingi sprendimai: 

pertvarkyta valdymo struktūra, kai kuriose pozicijose pakeista personalinė sudėtis, 
pasiekta komandinio ir grupinio darbo simbiozė, sustiprinta orientacija į motyvuotos 
verslo bendruomenės būrimą ir santykių joje gilinimą, sustiprintas bendradarbiavimas 
su municipalinėmis valdžiomis ir artimiausiais partneriais – Kauno krašto pramoni-
ninkų ir darbdavių asociacija,  įdiegta vadybos sistema ISO 9001:2008 (LST EN ISO 
9001:2008).
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Konkretizuojant šiuos veiksmus, būtina pasakyti, kad rūmų vidaus vadyboje  iš 
esmės buvo pertvarkytas darbas su nariais: įvesta siauresnės specializacijos narystės 
koordinatoriaus pareigybė, atlikta narių ir rūmų paslaugų bei projektų rinkoje veikian-
čių įmonių interesų segmentacija, patobulinta klientų valdymo sistema CRM.  

Buvo sukurta nauja rūmų kanclerio pareigybė, kuri padėjo užtikrinti geresnę vidinę 
komunikaciją rūmuose tarp administracijos ir specialistų ir tuo pat metu sudarė sąly-
gas generaliniam direktoriui veiksmingiau atstovauti rūmams išorės aplinkoje neap-
leidžiant einamųjų darbų. Kauno PPA rūmai vieninteliai rūmų sistemoje atliko tokius 
pertvarkymus, kurie tikrai pasiteisino.

Išsiplėtus rūmų veiklos finansavimo įvairovei (paslaugos, projektai, valstybės dele-
guotosios funkcijos, narystė) ir siekiant efektyvaus finansinės veiklos valdymo, rūmai 
atsisakė vyriausiojo finansininko pareigybės ir finansų apskaitą patikėjo specializuotai 
tokios veiklos įmonei. Rūmai laimėjo gaudami paslaugą už priimtiną kainą ir, svar-
biausia, operatyvias kvalifikuotas konsultacijas finansinės veiklos valdymui.

Planuojant smulkiuosius ES projektus, naudotasi gilia narių poreikių analize. Tai 
leido išplėsti tikslines grupes, kurios gauna naudą iš projektų rezultatų.

Pagal Enterprise Europe Network programą vykdomas projektas yra vienas sudėtin-
giausių dėl administravimo   struktūros, dėl  Kauno PPA rūmų koordinuojančio vaidmens 
konsorciume ir, svarbiausia, dėl LR Ūkio ministerijos požiūrio. Projekto išeities sąlyga: 
60 % veiklos uždavinių finansuoja Europos Komisijos generalinis įmonių direktoratas, o 
40 % – tinklo veiklas įgyvendinanti šalis. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra įsiparei-
gojusi Europos Komisijai tinkamai dalyvauti įgyvendinant bendrąją sąjunginę Konkuren-
cingumo ir inovacijų plėtros programą (Competitiveness and Innovation Framework Pro-
gramme (CIP: 2007-2013)). Šios programos sudėtinė dalis kaip tik yra Enterprise Europe 
Network programa. Taigi rūmai gelbsti šalies Vyriausybei ir pagal EK audito rezultatus 
labai sėkmingai vykdo šalies įsipareigojimus. Tose Europos šalyse, kuriose rūmuose vei-
kia visuotinė narystė, Enterprise Europe Network veikla yra kofinansuojama pačių rūmų, 
o laisvanoriškos narystės šalyse kofinansuojamą dalį dengia vyriausybės. 

Lietuvos sąlygomis rūmai nuo pat Enterprise Europe Network programos įgyvendi-
nimo pradžios turėjo rūpesčių dėl Ūkio ministerijos, kurios kompetencijoje yra minėti 
įsipareigojimai Europos Komisijai. Pirmaisiais metais ministerija dengė 36 % iš 40 % 
finansinės dalies, antraisiais – 27 %, trečiaisiais – 22 % (po 13 mėnesių derybų!), ke-
tvirtaisiais –  kofinansavimas neskirtas. Įvertinant tai, kad Enterprise Europe Network 
veiklos peržengia Kauno regiono ribas, o narystė rūmuose yra laisvanoriška, vykdyti 
pilną Enterprise Europe Network programą be valstybės dalies buvo itin sudėtinga. Ta-
čiau Kauno PPA rūmai išlaikė išskirtinai atsakingą požiūrį į prisiimtus įsipareigojimus 
ir vykdė programą ją susiaurinę, tačiau tenkindami EK nustatytus esminius rodiklius.

Rūmai reiškė kritines pastabas Ūkio ministerijai dėl reformuojamos Lietuvos eko-
nominės plėtros  agentūros, teigdami, kad verslumo ugdymo, eksporto ir investicijų 
skatinimo veikla neturėtų būti sutelkta vien valstybės valdomos agentūros rankose, 
kad būtina taikyti plačios partnerystės metodą, pritraukiant į šią veiklą asocijuotas 
verslo institucijas, kad valstybei tikslinga pasilikti daugiau strateginio valdymo ir ati-
tinkamų fondų valdytojo funkciją. Tačiau į kritiką ir konstruktyvius pasiūlymus ne-
buvo atsižvelgta. Rūmams susidarė naujos aplinkybės, kai identiškų paslaugų rinkoje 
tenka veikti šalia valstybės dosniai globojamos agentūros. Reaguodama į tai, rūmų 
administracija iš naujo peržiūrėjo paslaugų paketą ir perėjo į nišas, kuriose geriau iš-
naudojami tiesioginiai ir betarpiški ryšiai su įmonėmis, kur reikalinga greita reakcija 
ir lankstūs sprendimai.

Lietuvos PPA rūmų asociacijos administracija šiuo kadenciniu laikotarpu pakliuvo 
į sudėtingą padėtį, kuomet dėl kelių nesąžiningų darbuotojų buvo reikšmingai sutrik-
dytas darbas išduodant prekių ženklinimo GS1 kodus bei organizuojant elektroninį 
egzaminavimą profesinėse mokyklose. Ilgi teisiniai tyrimai, teisminiai bylų nagrinė-
jimai pareikalavo milžiniškų darbo laiko sąnaudų, finansinių nuostolių ir nenumatytų 
išlaidų. Kad sunkumai būtų įveikti, teko visiems   Lietuvos PPA rūmams glaudžiau 
susitelkti, dažniau bendrauti ir remti asociaciją. Kauno PPA rūmams, kaip vieniems iš 
didžiausių, teko tenkinti didžiąją šio rėmimo dalį.

Kauno PPA rūmai turi keliolikos metų patirtį organizuojant baigiamuosius egzami-
nus profesinėse mokyklose. Įprasta egzaminų ir kitų veiklų tvarka pasikeitė priėmus 
naują LR Profesinio mokymo įstatymą. Tačiau visus tuos ketverius metus įstatymui 
pilnai įsigalėti trukdė  likę neparengti poįstatyminiai aktai. Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos vadovai pripažino, kad tai yra jų aplaidumas. Tačiau dėl to rūmams nebuvo 
lengviau. Teko dirbti nuolatinio neapibrėžtumo ir grėsmių (kad už veiklą nebus sumo-
kėta) sąlygomis. Reali socialinė partnerystė, kokia buvo sumanyta ir priimta pirmuoju 
Profesinio mokymo įstatymu (1997), išsikreipė ir virto per viešuosius pirkimus regu-
liuojamais santykiais tarp dviejų subjektų. Tik atsakingas rūmų specialistų požiūris ir 
didelė šio darbo patirtis padėjo išsaugoti gerus santykius su mokyklomis ir vertintojais 
iš įmonių.

Pokyčiai politiniame gyvenime visuomet iškelia naujus veidus, naujas asmenybes. 
Į atsakingus postus patekusius politikos naujokus tenka iš naujo informuoti apie PPA 
rūmų veiklą ir misiją, pratinti prie partnerystės kultūros. Tai atima daug laiko, pristab-
do kai kuriuos verslo savivaldos veiksmus. 

Rūmai, siekdami užtikrinti sklandesnį uždavinių perimamumą keičiantis valdžios 
sudėčiai, pasiūlė Verslo tarybos, kaip patariamosios struktūros. modelį. Kauno poli-
tikai pripažįsta, kad tai gali būti geras instrumentas nuolatinei konsultacinei sąveikai 
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užtikrinti priimant tuos vietos savivaldos sprendimus, kurie turi įtakos verslo aplinkai 
ir sąlygoms. Rūmų taryba tiki, kad šis modelis, jam prigijus Kaune, gali būti pritaiky-
tas ir bet kurioje kitoje Lietuvos savivaldybėje.

4.2. Kokybės vadybos sistema
Gaminio ar paslaugos kokybė priklauso nuo įvairių veiksnių: technologijų, darbo 

organizavimo, valdymo, garantuoto tiekimo ir kitų. Klientai pageidauja tik kokybiškų 
gaminių ir paslaugų, įmonės ir organizacijos veiklos plėtrai ir įvairių projektų įgyven-
dinimui ieško patikimų partnerių. Viena iš pagrindinių priemonių patikimumui užti-
krinti ir palaikyti yra efektyviai veikianti sertifikuota kokybės vadybos sistema (KVS). 
Išorinė KVS nauda – partnerio patikimumo įrodymas. Vidinė KVS nauda – valdymo 
ir veiklos efektyvumas, konkurencinis pranašumas, sąnaudų mažinimas, įvaizdžio ge-
rinimas, nuolatinis tobulinimas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 2011 m. buvo sėkmingai įdiegta ir ser-
tifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikala-
vimus. Patvirtinta kokybės politika ir tikslai, kurie kasmet bus peržiūrimi ir gerinami.

Parengtas kokybės vadovas ir 14 procedūrų (10 bendrų ir 4 padalinių veiklos val-
dymo procedūros). Sertifikavimo sritys:

prekių kilmės sertifikatų išdavimas; •
konsultavimas ir informavimas dėl prekių brūkšninių kodų išdavimo; •
kvalifikacijos egzaminų organizavimas; •
nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančių pažymų išdavimas; •
verslo informacijos skleidimas; •
renginių organizavimo paslaugų teikimas; •
projektų įgyvendinimas ir administravimas; •
tarptautinių ryšių, verslo kontaktų organizavimas. •

2011 m. gruodžio 2 d. Kauno PPA rūmų 20-mečiui skirto renginio metu UAB 
„TUV Uolektis“ generalinis direktorius Vytautas Pivoras  rūmams įteikė sertifikatą, 
patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį. 

 
5. Verslo bendruomenės būrimas

5.1. Narystės rūmuose analizė
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, tuo pačiu ir Kauno PPA rūmų veikla 

yra grindžiama naryste. Pasaulio prekybos rūmuose narystė yra dviejų tipų: visuotinė 
arba laisvanoriška. Narystės pobūdis valstybėse priklauso nuo istorinių aplinkybių ir 

verslo tradicijų. Europoje, kurios žemyninėje dalyje praeityje dominavo imperatoriaus 
Napoleono teisės kodeksai, šiandieninė rūmų sistema grindžiama viešosios teisės pa-
grindu ir remiasi visuotine naryste. 

Visuotinės narystės sąlygomis veikia daugelio Europos valstybių rūmai (Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Olandijoje, Graikijoje, Turkijoje ir kt.). Šis 
būdas verslo savivaldos sistemai suteikia galių, kurios pakankamos pariteto sąlygomis 
kartu su vyriausybėmis dalyvauti valstybės ekonominės plėtros planavimo ir įgyvendini-
mo procesuose. Europos prekybos ir pramonės rūmai yra pagrindinės institucijos, kurios 
atstovauja kiekvieno verslo sektoriaus interesams, nepriklausomai nuo įmonės dydžio.

Lietuvos PPA rūmų įstatymas nustatė laisvanorišką būrimosi į rūmus būdą. Todėl, 
esant laisvanoriškai narystės formai, rūmams yra reikalingas tam tikras narių įmonių 
skaičius, kad jie galėtų įtvirtinti verslo savivaldos galias nacionaliniu ir regioniniu ly-
gmeniu, užsitikrinti savo įtaką sprendžiant ir ginant narių ir kitų verslo bendruomenės 
atstovų teisėtus interesus bei kokybiškai atlikti rūmų funkcijas, plėtoti kitą rūmų vei-
klą, kuri padeda įmonėms – narėms kurti veiklos pridėtinę vertę.

Narystei ugdyti turi būti sukurtos objektyvios prielaidos, kurios skatintų verslo 
bendruomenę burtis į rūmus. Kauno PPA rūmai šiandien gali konstatuoti, kad: 

rūmai tapo pripažintu socialiniu-ekonominiu partneriu Kauno ir Marijampolės  •
apskričių ekonominės bei socialinės plėtros, žmogiškųjų išteklių ugdymo klau-
simais: dalyvaujama įvairių tarybų, komisijų, darbo grupių darbe bei plėtojama 
partnerystė vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
įvairiomis rūmų paslaugomis  naudojasi apie 3000 įmonių; •
suformuotoje įmonių elektroninių adresų bazėje yra 9000 regiono verslo su- •
bjektų;
sukurta patogi paslaugų verslui infrastruktūra, kuri laisvai prieinama visoms  •
regione veikiančioms įmonėms (informacijos teikimas ir sklaida, konsultacijos, 
atstovavimas),  pagal poreikį rūmų paslaugomis gali naudotis ir kitų regionų 
verslo įmonės;
rūmai ugdo socialinę partnerystę su viešojo sektoriaus institucijomis, mokymo  •
įstaigomis ir NVO sektoriaus organizacijomis.

Narystės ugdymas – viena iš prioritetinių Kauno PPA rūmų veiklos sričių. Narių 
skaičius 2008–2010 m. laikotarpiu mažai kito. 2010–2011 m. rūmų taryba ir adminis-
tracija ėmėsi aktyvesnių veiksmų stiprinant motyvuotą narystę ir plečiant ją visame 
regione. Tai davė rezultatų: vien per 2011 m. į rūmus įstojo 60 naujų narių. Tuo pat 
metu reikšmingai pasikeitė kokybinė sudėtis: kelios dešimtys įmonių po pokalbių su jų 
vadovais buvo atleistos nuo narystės, 20 buvo išbraukta iš sąrašų dėl bankroto.  Narys-
tės duomenys pateikiami 7 lentelėje, narių skaičiaus dinamika – 5 paveiksle:
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Narystės duomenų 2008–2011 m. lyginamoji analizė
(duomenys pagal narių skaičių)

7 lentelė
Duomenys pateikti pagal narių skaičių 2008 2009 2010 2011

Bendras narių skaičius 265 270 275 285
Įstojo į rūmų narius 30 30 23 60
Išstojo arba buvo nutraukta narystė 13 25 18 50

5 paveikslas. Rūmų narių skaičiaus kitimo dinamika 2008–2011 m. (įmonių skaičius)

Rūmų narių pasiskirstymas pagal statusą rodo, kad dominuoja privačios nuosavy-
bės įmonės – uždarosios akcinės bendrovės (214 įmonių), viešojo sektoriaus įmonių 
yra 44. Pagal darbuotojų skaičių 2011 m. narių įmonėse ir organizacijose dirbo apie 
24 000 darbuotojų. Kauno PPA rūmų narių tinkle dominuoja smulkiosios ir vidutinės 
įmonės, kurių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – iki 249 darbuotojų. Rūmų narių 
pasiskirstymas pagal juridinį statusą pateikiamas  6 paveiksle:

6 paveikslas. Rūmų narių pasiskirstymas pagal juridinį statusą 2011 m. (įmonių skaičius)

2011 m. duomenimis, 72 %  narių veikia Kaune, 8,04 % – Kauno rajone, 11,54 % – 
Marijampolėje ir Marijampolės apskrityje, likusieji (8,42 %) – Kauno apskrityje (Jo-
navoje, Prienuose, Kaišiadoryse, Raseiniuose, Jonavoje, Kėdainiuose), Klaipėdoje ir 
Vilniuje. Narių pasiskirstymas pagal teritorijas pateikiamas 7 paveiksle:

7 paveikslas. Rūmų narių pasiskirstymas pagal teritorijas  2011 m. (proc.)

5.2. Narystės ugdymo priemonės ir jų įgyvendinimas
2008–2011 m. rūmai veikė pagal kiekvienais metais rengiamą narystės ugdymo 

programą. Narystės ugdymo programa yra orientuojama į du verslo atstovų segmen-
tus – tai esami ir potencialūs rūmų nariai.  Narystės ugdymo instrumentų spektras 
nuolat plečiamas ir papildomas pagal rūmų narių ir kitų verslo bendruomenės atstovų 
poreikius. 

Narystės ugdymo instrumentai:  
rūmų narių tarpusavio bendradarbiavimo tinklas: Rūmų klubo renginiai, Perso- •
nalo vadovų klubo veikla, Finansų vadovų klubo veikla, Kauno verslo vadovų 
klubo veikla, Verslo moterų tinklo veikla, verslo informacinės popietės, „verslo 
pusryčiai“, rūmų filialo Marijampolėje klubas „Intelektas“, Sūduvos buhalterių 
klubas, Personalo vadovų ir specialistų klubas; 
informacijos sklaida (renginių, parodų metu išdalinta apie 300  reklaminių in- •
formacinių rinkinių dėl narystės, išplatinta apie 5000 agitacinių laiškų dėl na-
rystės (2011 m.);
narių veiklos viešinimas interneto svetainėje, rūmų patalpose,  „Rūmų žiniose“,  •
informacijos platinimas rūmų nariams el. paštu, naujienlaiškiais;
sukurta nuolaidų sistema nariams, atvedusiems į rūmus naujų narių (už kie- •
kvieną atvestą ir įstojusį narį atvedusiai įmonei taikoma 20 % nuolaida nario 
mokesčiui);
surengta „atvirų durų diena“ Kauno PPA rūmuose; •
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išplėsta lojalumo sistema „Narys – nariui“ (šeštus metus veikiančios programos  •
esmę sudaro nuolaidos, taikomos kitoms organizacijos narėms – įmonėms ir jų 
darbuotojams, programoje dalyvauja daugiau kaip 40 įmonių);
sukurtas internetinis rūmų ženkliukas, kurį nariai talpina savo svetainėse; •
teikiamos rūmų  nominacijos, prizai  Kauno ir Marijampolės apskrities rūmų  •
nariams ir kitiems verslo bendruomenės atstovams;
lankomos Kauno ir Marijampolės apskrities įmonės, vykdoma verslo poreikių  •
analizė (įmones lankė rūmų generalinis direktorius, Verslo plėtros ir Tarptauti-
nių ryšių skyrių vadovai ir vadybininkai, Marijampolės filialo direktorė,  rūmų 
prezidentas, tarybos nariai; 2011 m. aplankyta arba kontaktuota su 250 narių, 
aplankyta 150 įmonių – potencialių narių);
organizuojamos apklausos, kurios užtikrina grįžtamąjį ryšį iš narių ir verslo  •
bendruomenės (dėl rūmų veiklos gerinimo: teisėtų verslo interesų atstovavimo, 
paslaugų pasiūlos, projektinės veiklos, informacijos paieškos, partnerystės ga-
limybių, informacijos sklaidos ir pan.);
teikiamos komercinės ir nekomercinės paslaugos, kvalifikuotos konsultacijos  •
verslo plėtros klausimais, rengiami mokymai ir seminarai;
organizuojami verslo ir valdžios forumai, konferencijos, tiksliniai susitikimai  •
Kauno ir Marijampolės apskrityse sprendžiant verslo problemas;
2011 m. pradėtas platinti elektroninis naujienlaiškis nariams; •
dalyvaujama parodose, verslo misijose, įvairiuose susitikimuose ir kituose ren- •
giniuose;
dalyvaujama vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, konferencijose, viešuo- •
se svarstymuose ir kituose renginiuose, atstovaujant narių interesams.

Lankant Kauno ir Marijampolės apskričių verslo įmones pastebėta, kad informa-
cija dėl narystės galimybių ir privalumų efektyviausiai pasiekia įmones tik tiesioginių 
kontaktų su įmonių vadovais ar specialistais metu. Įmonių ir organizacijų motyvai 
tapti rūmų nariu yra šie:

verslo plėtros poreikis (prekybos partnerių, investuotojų paieška, eksporto plė- •
tra ir kt.);
bendravimo ir bendradarbiavimo poreikis; •
gerosios patirties sklaida ir pasikeitimas informacija; •
atstovavimo verslo interesams ir legalaus lobizmo galimybės; •
galimybė dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose bei verslo misi- •
jose;
kvalifikuotos konsultacijos įvairiais verslo plėtros klausimais; •
mokymų ir konsultacinių seminarų poreikis; •
galimybė pasinaudoti rūmuose teikiamų paslaugų įkainių nuolaidomis.  •

Be abejonės, verslo aplinkos pokyčiai ir jų įtaka konkrečiam verslo sektoriui ar įmo-
nei yra skirtingi. Todėl individualūs pokalbiai, kurių metu įmonėms yra lengviau įvardyti 
momentinius ir apibrėžti artimiausius perspektyvinius poreikius, yra efektyvi priemonė 
siekiant atskleisti narystės privalumus. Neretai įmonių vadovai iškelia tokių problemų, ku-
rios turėtų būti sprendžiamos nacionaliniu mastu arba yra labai specifinės. Todėl poreikis 
jungtis į rūmų bendruomenę yra labai individualus ir grindžiamas skirtingais poreikiais. 

Tuo tikslu yra ne tik lankomos įmonės ir susipažįstama su jų motyvacija dėl na-
rystės, bet ir vykdomas anketavimas, apklausos, kurios suteikia galimybę atnaujinti 
duomenis apie šių poreikių pokyčius. Kuo daugiau įmonių – rūmų narių išreiškia savo 
nuomonę apie verslo sąlygas ir problemas ar poreikius, tuo lengviau randama būdų ir 
galimybių joms spręsti įvairiais lygmenimis. Yra rūmų veiklos geros praktikos pavyz-
džių, kai panašaus pobūdžio įmonės bendradarbiauja, sėkmingai derina interesus ir 
kuria pridėtinę vertę ne tik sau, bet ir regionui.

5.3. Nario mokesčio mokėjimo analizė
Mokėti rūmų nario mokestį yra pareiga, įrašyta rūmų įstatyme ir įstatuose. Nario 

mokesčio dydis yra pakankamai diferencijuotas pagal įmonės dydį. Nariams yra su-
daryta galimybė mokestį mokėti pasirenkant arba nuo darbuotojų skaičiaus, arba nuo 
apyvartos. Taip pat galima mokėti mokestį už metus arba dalimis. Tokia Kauno PPA 
rūmų pasiūlyta forma  labai teigiamai įvertinta Eurochambres akademijoje ir siūloma 
pavyzdžiu visai Europai. 

Analizuojant 2008–2011 m. duomenis pastebėta, kad 2009–2010 m. nario mokes-
čio surinkimo rezultatai prasti ir sudarė nuo 63,3 % iki 67,2 % (žr.: 8 lentelė). Beveik 
vienas trečdalis rūmų narių nevykdė pareigos mokėti nario mokesčio. Rūmų taryba ir 
administracija reguliariai nagrinėja priežastis, aiškinasi jas su įmonių vadovais. 

2009–2010 m. laikotarpis  buvo vienas sunkiausių šalies ūkiui. Tačiau jeigu įmonė 
yra aktyvi rūmų paslaugų vartotoja ir kitų veiklų dalyvė,  nekyla problemų ir dėl nario 
mokesčio. 2011 m. nario mokesčio mokėjimas suaktyvėjo ir siekia 84,2 %. 

Nario mokesčio 2008–2011 m. analizė pateikta 8 lentelėje, pokytis pagal įmonių 
skaičių – 8 paveiksle:

Nario mokesčio mokėjimo lyginamoji analizė 2008–2011 m. 

8 lentelė
2008 2009 2010 2011

Bendras narių skaičius 265 270 275 285
Sumokėjusių nario mokestį narių skaičius 214 171 185 240
Sumokėjusių nario mokestį  narių skaičius, % 80,7 63,3 67,2 84,2
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8 paveikslas. Nario mokesčio mokėjimo duomenys 2008–2011 m. (įmonių skaičius)

5.4. Rūmų klubinės veiklos analizė
Brandžios demokratijos šalyse verslo bendruomenėje yra populiari klubinė ben-

dravimo kultūra. Verslininkai buriasi į klubus dažniausiai dėl individualių saviugdos 
motyvų. Klubuose dalijamasi žiniomis ir patirtimi, aktualia informacija, maloniai ir 
naudingai bendraujama, susitinkama su įdomiais žmonėmis. Paplitus klubinei veiklai, 
susiformavus šios veiklos kultūrai, gimsta nauji motyvai, stiprinantys bendruomeniš-
kumą ir verslo savivaldą.

Kauno PPA rūmuose klubinė veikla vykdoma nuo 2002 m., pradėjus veikti Rūmų  
verslo klubui. Klubo renginiai organizuojami atsižvelgiant į pokyčius ir tendencijas 
verslo aplinkoje. Ekonomikos nuosmukis lėmė poreikį telktis bendroms diskusijoms, 
dalytis patirtimi, analizuoti  materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

2008–2011 m. klubuose apie verslo valdymo sistemą kalbėjo UAB „Baltic softwa-
re solutions“ specialistas Kazys Kavaliauskas, apie strateginių individo kompetencijų 
ugdymą – KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prof. Asta Svanevičienė, apie dar-
bo rinkos prognozes – Darbo biržos vadovaujantys specialistai Augustinas Keturakis, 
Danguolė Galinienė, apie modernius finansavimo sprendimus diskutuota su  AB banko 
„Snoras“ Kauno filialo direktoriumi Audriumi Virbalu  ir komercijos skyriaus virši-
ninku Rimantu Kluoniu. Apie emocinį intelektą, psichologinio kandidatų įvertinimo 
galimybes pasakojo UAB „Personalo sprendimai“ direktorė Neringa Sabeckienė.

Puoselėjant klubinę kultūrą, atsirado prielaidų kurtis profesionalų, specialistų ir 
kitiems klubams. 

Rūmų verslo klubas transformavosi į Rūmų bendruomenės klubą. 2008 m. pabai-
goje įsteigtas Kauno personalo vadovų klubas, 2009 m. – Kauno finansininkų klubas, 
2011 m. – Verslo vadovų klubas. Marijampolėje, be verslininkų klubo „Intelektas“, 

nuo 2011 m. veikia Sūduvos buhalterių klubas ir Personalo vadovų ir specialistų klu-
bas. Klubų veiklos statistika pateikiama 9 lentelėje:

Kauno PPA rūmų klubų veiklos statistika

9 lentelė
Klubai 2008 2009 2010 2011 Iš viso

Rūmų klubo renginių skaičius 13 8 4 6 31
Dalyvių skaičius 225 202 200 195 822
Personalo vadovų klubo renginių skaičius 2 10 9 9 30
Dalyvių skaičius 44 231 165 154 594
Finansininkų klubo renginių skaičius - 1 9 8 18
Dalyvių skaičius - 19 96 118 233
Verslo vadovų klubo renginių skaičius - - - 2 2
Dalyvių skaičius - - - 86 86
Marijampolės filialo klubai 2 4 2 6 14
Dalyvių skaičius 34 68 32 127 261
Iš viso klubinių renginių: 17 23 24 31 95
Dalyvių skaičius 303 520 493 680 1996
Vidutinis dalyvių skaičius 18 23 21 22 21

5.4.1. Rūmų klubas
Rūmų bendruomenės klubo susitikimai vyksta kas mėnesį, organizuojami kaskart 

pas kitą rūmų narį (UAB „Autotoja“, AB „Stumbras“, UAB „Aconitum“ ir kt.). Disku-

Rūmų klubas UAB „Autotoja“ 2011 04 20
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tuojama verslui aktualiomis temomis atsižvelgiant į verslo aplinkos aktualijas. Rūmų 
klube vyksta naujų narių inauguracija, jie pristato savo įmonės veiklą. Klubuose puo-
selėjamos bendruomeniškumo tradicijos, stiprinamas neformalus tarpusavio ryšys.

5.4.2. Kauno personalo vadovų klubas
Kauno personalo vadovų klube specialistai susibūrė keistis patirtimi ir informacija 

personalo valdymo srityje. Šiuo metu klube yra 27 narės. Į klubą kviečiami lektoriai, 
valstybinių institucijų atstovai, patyrę kolegos. 

Per ataskaitinį laikotarpį Personalo vadovų klubo svečiai buvo žinomi lektoriai 
Algirdas Karalius, Markas Lučinas, advokatas Tomas Bagdanskas, dr. Rosita Lekavi-
čienė. Diskutuota apie personalo strategijos formavimą, atlygio sistemas ir principus 
krizės metu, vadovavimą organizacijai ir kt. Klubo narės ugdė savo kompetencijas, 
įgavo vertingos patirties. 

5.4.3. Kauno finansininkų klubas
Kauno finansininkų klube, 

veikiančiame nuo 2009 m., spe-
cialistai turi galimybę užmegz-
ti profesinius ir asmeninius ry-
šius, dalyvauti apskritojo stalo 
diskusijose su savo srities eks-
pertais, generuoti naujas idėjas, 
kaip tobulinti įmonės finansų 
valdymą, ugdyti finansinį mąs-
tymą. Klube paskaitas skaitė 
lektorius Eladijus Kirijanovas 
(apie efektyvų finansų valdymą), lektorius Valdemaras Vaičekauskas (apie verslo vertę 
ir kainą), lektorė Daiva Šlekienė (apie įmonės finansinę analizę), dr. Rasa Kanapickienė 
(apie įmonės apskaitos politikos įtaką finansiniams rodikliams) ir kt. Rūmų atkūrimo 
20-mečio proga Kauno finansininkų klubo nariai lankėsi Lietuvos banko Kauno sky-
riuje.

5.4.4. Verslo vadovų klubas
Verslo vadovų  klubas susikūrė 2011 m.  Jis vienija apie 50 įmonių vadovų. Klubo 

tikslas – stiprinti ir vystyti  harmoningą verslo bendruomenę, puoselėti Kauno verslo 
bendruomenės etiką ir kultūrą, kelti vadovų kompetenciją įvairiose srityse. Klube sve-
čiavosi dr. Virginijus Kundrotas, pasakojęs apie organizacijos sėkmės formulę. UAB 
„Skubios siuntos“ direktoriaus pavaduotoja Jūratė Stanišauskienė ir įmonės vadovas 
dr. Vladas Lašas pristatė projektą „Pasiskirk sau atlyginimą pats“.

Personalo vadovų klubo narės 2011 12 14

Finansininkų klubas Lietuvos banko Pinigų muziejuje 2011 10 12

Verslo vadovų klubas 2011 09 19

Rūmų klubas UAB „Autotoja“ 2011 04 20Rūmų klubas AB „Stumbras“ 2011 06 28
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5.4.5. Verslo moterų tinklas

Verslo moterų tinklas pradėjo kurtis 2007 m., Rūmų asociacijos prezidiumui tinklo 
pirmininke išrinkus UAB „Garliavos šeimos klinika“ vadovę Astą Šileikienę. 2008 m. 
birželio mėnesį Kauno PPA rūmuose įvyko pirmoji moterų verslininkių konferencija, o 
susirinkusios Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus PPA rūmų ir jų filialų aktyvios narės 
verslininkės nusprendė burtis į branduolius ir plėtoti Verslo moterų  tinklą Lietuvoje.

Verslo moterų tinklas nustatė veiklos barus, padėsiančius efektyviau spręsti pro-
blemas, su kuriomis susiduria ne tik rūmų narės, bet ir visos moterys verslininkės: 
sustiprinti moterų verslininkių balsą ir įtaką verslo savivaldoje, siekti glaudaus bendra-
darbiavimo su panašaus pobūdžio tarptautiniais tinklais, skatinti lygių teisių galimy-
bes bei moterų verslumą, skatinti moterų verslininkių gebėjimus efektyviai balansuoti 
savo profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą, aktyviai prisidėti vykdant šalies ilgalai-
kius ekonominės plėtros uždavinius.  Tinklas siekia padėti moterims sėkmingai vystyti 
verslą, skatinti moterų verslumą, siekti lygių galimybių principų versle. 

2008 m. lapkričio 20 d. organizuota pirmoji vaizdo konferencija „Lietuvos preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų asociacija skatina moterų verslumą ir stiprina partnerys-
tę”, kurioje dalyvavo jau veikiančių Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų moterų tinklų branduolių atstovės. Konferencijos 
tikslas – viešinti kuriamą Verslo moterų tinklą, jo veiklą, paskatinti ir drąsinti moteris 
verslininkes burtis, vienytis, dalytis gerąja patirtimi, sėkmės pavyzdžiais, aktyviau da-
lyvauti vietos politikos sprendimų priėmimo procese, palaikyti moterų verslo plėtros 
iniciatyvas. 

2009 m. vasario 25 d. vyko antroji virtuali konferencijų ciklo dalis, kurioje moterys 
lyderės iš visos Lietuvos turėjo puikią galimybę vienu metu pabendrauti su lyderėmis 

iš įvairių pasaulio šalių. Virtualus dialogas jungė Keniją (Nairobis), Jordaną (Ama-
nas), Ganą (Akra), Lietuvą (Kaunas) ir Jungtines Amerikos Valstijas (Niujorkas). To-
kių konferencijų tikslas – aptarti problemas, kurios trukdo moterims tapti lyderėmis, 
suteikti galimybę moterims iš įvairių pasaulio šalių pabendrauti, aptarti problemas, 
parengti rekomendacijas. 

2008 m. tinklo pirmininkė A. Šileikienė dalyvavo ekspertų grupėje prie Eurocham-
bres rengiant dokumentus dėl „Administracinių barjerų MVĮ šalinimo“, o  2009 m. pa-
rengė nacionalinio eksperto studiją „Lyčių ir MVĮ situacija Lietuvoje“ pagal projektą  
„Sulaužykite lyčių stereotipus. Suteikite galimybę talentui“. 

Eurochambres iniciatyva 2008 m. spalio 14 d. buvo sušauktas pirmasis Europos 
įmonių parlamentas. Lietuvai buvo skirta 12 vietų (lygiai tiek, kiek Lietuva turi Eu-
ropos Parlamente). Nacionalinėje delegacijoje buvo  ir aktyviausios Kauno, Vilniaus, 
Panevėžio ir Šiaulių moterys verslininkės, Verslo moterų tinklo dalyvės. 2008 m. pra-
dėjo veikti tinklo interneto svetainė www.verslomoterys.lt.

2011 m. kovą įvyko tarptautinė konferencija „Moterų verslumas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) regione: tendencijos ir gerosios patirties pavyz-
džiai“. Konferenciją organizavo ESBO Lyčių lygybės padalinys kartu su LR Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija bei Vilniaus universiteto Lyčių studijų centru. Renginyje prane-
šimą skaitė Verslo moterų tinklo iniciatorė ir vadovė Asta Šileikienė.  2011 m. birželį Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose viešėjo EK pareigūnė Valentina Pinna, kuri susitiko 
su Kauno verslo moterimis ir diskutavo apie Inovacijų sąjungą, ES inovacijų strategiją. 

2011 m. liepą rūmuose susitiko Lietuvos ir Rusijos verslininkės. 2011 m. spalį 
Verslo moterų tinklo atstovės dalyvavo atsakomojoje verslo misijoje Maskvoje, kurios 
metu užmegzta naujų verslo kontaktų su Maskvos regiono įmonėmis. Moterys versli-
ninkės susitiko su klubo „Ženščini buduščej Rossii“, veikiančio prie leidinių grupės 
„Ekonomičeskaja gazeta“, narėmis. 

Verslo moterų tinklo tarptautinių mokymų dalyvės Kaune 
2009 08 25

Verslo moterų tinklo pirmininkė A. Šileikienė ESBO 
konferencijoje 2011 03 24

Svečiai iš Musos (Ruanda) technologijų kolegijos 2011 12 14 A. Šileikienė su Eurochambres vadovais 
Briuselyje 2008 m.
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5.5. Konkursai „Lietuvos eksporto prizas“,  „Lietuvos metų verslininkė/
vadovė“, „Sėkmės žingsnis“ 

Nuo 2001 m. Lietuvos PPA rūmų asociacija kartu su rūmais regionuose organi-
zuoja konkursą „Lietuvos eksporto prizas“. Nugalėtojai renkami atsižvelgiant į šiuos 
vertinimo kriterijus: įmonės apyvarta, eksporto apimtis, eksporto didėjimas, eksporto 
apimtis vienam darbuotojui, naujų rinkų, informacinių technologijų įdiegimas, mo-
dernių priemonių taikymas, žmogiškųjų išteklių plėtra, mokslinių sprendinių, inova-
cijų pritaikymas, naujų gamybos (paslaugų) sričių atsiradimas, pritaikymas rinkoje. 
Konkurso dalyvių paraiškas vertina regioninių rūmų tarybos bei Lietuvos PPA rūmų 
asociacijos prezidiumas. Prizų skaičių nustato Lietuvos PPA rūmų prezidiumas verti-
nimo komisijų teikimu (paprastai teikiami 8 prizai: penki nugalėtojams regionuose ir 
3 labiausiai nusipelniusiems nacionaliniu mastu). „Lietuvos eksporto prizu“ gali būti 
apdovanojamos privačios bei valstybinės įmonės ir organizacijos, savo veikla plėto-
jančios Lietuvos įmonių produkcijos ir paslaugų eksportą. 

„Lietuvos eksporto prizo“ laimėtojai 2008–2011 m.:
UAB „Mantinga“, generalinis direktorius Klemensas Agentas (2008, 2010); •
UAB „Naujasis Nevėžis“, direktorius Gediminas Krutulis (2009); •
AB „Kaišiadorių paukštynas“, direktorė Palmira Rimdeikienė (2010). •

„Lietuvos metų verslininkės/vadovės“ prizas teikiamas nuo 2002 m. Konkurse gali 
dalyvauti Lietuvoje registruotos moterų verslininkių gamybos, prekybos ar paslaugų 
įmonės. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: įmonės dydis (darbuotojų skaičius, apyvar-
ta), įmonės  stabilumas ir plėtros tempai, produkto dalis ir svoris nacionalinėje rin-

koje, konkurencingumas, eksportas, mokslinių sprendimų panaudojimas, žmogiškųjų 
išteklių plėtra, naujų gamybos šakų atsiradimo prielaidos, asmeniniai gebėjimai ir kt. 
Konkursus organizuoja visi penki regioniniai rūmai, rūmų tarybos vertina gautas pa-
raiškas ir siūlo apdovanoti po vieną kandidatūrą Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezi-
diumui, kuris nustato geriausią metų verslininkę. 

Šiuo prizu 2008 m. apdovanota UAB „Noriu darbo“ direktorė Palmira Sirusienė.
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 įkūrimo sugebėjo aktyviai konkuruoti 
vidaus rinkoje ir sėkmingai eksportuoti savo produkciją.

Nominacijos „Sėkmės žingsnis“ laureatai 2008–2011 m.:
UAB „Hispack Baltic“, direktorius Raimondas Matijošius (2008); •
UAB „Globaltus“, direktorius Tomas Paplauskas (2009). •

2010 m. ir 2011 m. nominacijos konkursas neorganizuotas.

5.6. „Darbo žvaigždės“ apdovanojimai
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai 1939 m. įsteigė „Darbo žvaigždės“ 

ordiną. „Darbo žvaigždės“ buvo 3 laipsnių:  aukso, sidabro ir bronzos.  Jomis už darbą 
Lietuvos ūkio gerovei buvo pagerbiami labiausiai pasižymėję verslininkai ir tarnauto-
jai. Ordiną rūmų teikimu tuomet skirdavo finansų ministras, o įteikdavo Respublikos 
Prezidentas. 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumas 2005 m. nu-
tarė atkurti aukso (I laipsnio) ir sidabro (II-ojo laipsnio) „Darbo žvaigždės“ apdova-
nojimą. Šis apdovanojimas skiriamas už verslo savivaldos plėtrą, nuopelnus verslui ir 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemai. 2008 m. Rūmų asociacijos prezidiumas 
nutarė atkurti ir bronzos (III-ojo laipsnio) „Darbo žvaigždę“. Ji teikiama sėkmingai 
dirbantiems regionų verslininkams ir asmenims, nusipelniusiems gerinant verslo sąly-

Apdovanojimai Prezidentūroje 2009 11 24

Apdovanojamas UAB „Mantinga“ vadovas K. Agentas 
(centre) 2010 11 26

Apdovanojama AB „Kaišiadorių paukštynas“ direktorė 
P. Rimdeikienė 2010 11 26
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gas regionuose. 2008–2011 m.  apdovanotųjų Kauno PPA rūmų verslo bendruomenės 
narių vardinis sąrašas pateiktas  10 lentelėje:

„Darbo žvaigždės“ kavalieriai 2008–2011 m. 

10 lentelė
Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanotieji 

Kauno ir Marijampolės regionų atstovai
2008 2009 2010 2011 

Dr. Bronislovas 
Lubys, Lietuvos 
pramonininkų konfe-
deracijos prezidentas, 
koncerno „Achemos 
grupė“ prezidentas 
Dr. Benjaminas 
Žemaitis, UAB „No-
vameta“ valdybos 
pirmininkas 

Algimantas Stasys 
Anužis,  AB DnB 
NORD banko Kauno 
verslo regiono vado-
vas 

Dr. Vytautas Šileikis, 
Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų 
generalinis direktorius 
Vidmantas Kučins-
kas, „Arvi“ įmonių 
grupės valdybos pir-
mininkas, prezidentas 
Klemensas Agentas, 
UAB „Mantinga“ ge-
neralinis direktorius 

Vaclovas Pečatauskas, 
rūmų steigėjas, Kauno 
krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacijos 
viceprezidentas, vyk-
dantysis direktorius 
Jonas Koryzna,  rūmų 
viceprezidentas, UAB 
„Baltijos paslaugų 
brokeris“ prezidentas 

Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanotieji 
Kauno ir Marijampolės regionų atstovai

Antanas Butkus, AB 
„YIT Kausta“ valdy-
bos narys 
Antanas Maziliaus-
kas, UAB „Projektų 
gama“ generalinis 
direktorius 
Gintautas Maldžiū-
nas, UAB „Terra“ 
generalinis direktorius 
Vidas Juozas Šalaše-
vičius, Marijampolės 
profesinio rengimo 
centro direktorius 

Rimantas Gra-
bauskas, AB „Ver-
nitas“ komercijos 
direktorius, KPPAR 
Marijampolės filialo 
tarybos narys 
Eduardas Jasas, 
UAB „SDG“ generali-
nis direktorius 

Alfonsas Meškaus-
kas, UAB „Baldai 
Jums“ generalinis 
direktorius 
Kostas Jankauskas, 
UAB „Koncernas 
„Alga“ generalinis 
direktorius 

Vytautas Jokužis, 
UAB „Elinta“ generali-
nis direktorius 
Danguolė Šidlauskie-
nė, rūmų Profesinio 
rengimo skyriaus 
vadovė 
Antanas Vytautas 
Būda, rūmų steigėjas, 
UAB „Eura“  direk-
torius 
Robertas Jucevičius, 
ilgametis rūmų tarybos 
narys, KTU profesorius 
Vitalijus Graunas,  
rūmų steigėjas, UAB 
„Mechel Nemunas“  
generalinis direktorius 
Vladas Lašas, ilga-
metis rūmų tarybos 
narys, UAB „Skubios 
siuntos“ generalinis 
direktorius 

B. Žemaitis

V. Lašas

A. S. Anužis

A. V. Būda

V. Graunas

V. Pečatauskas

J. Koryzna

A. Butkus

K. Jankauskas

Prof. R. Jucevičius
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5.7. Rūmų „Padėkos ženklas“ 
2011 m. įsteigtas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų „Padėkos ženklas“. 

Jis suteikiamas verslo bendruomenės nariams ir  ilgamečiams rūmų darbuotojams už 
svarų indėlį, puoselėjant rūmų narių santykius ir kokybiškų paslaugų teikimą. 

2011 m. „Padėkos ženklais“ apdovanoti:
Jūratė Matekonienė, rūmų steigėja, VU Kauno humanitarinio fakulteto docentė; •
Gintaras Vanagas, rūmų steigėjas, UAB „Frondita“ direktorius; •
Algimantas Špėlis, rūmų Revizijos komisijos pirmininkas nuo 1992 m.; •
Tautvydas Barštys, AB „Kauno grūdai“ valdybos pirmininkas; •
Alvydas Švedas, AB „Atrama“ generalinis direktorius; •
Saulius Grinkevičius, UAB „Vesiga“ direktorius; •
Birutė Žilinskienė, ilgametė rūmų tarybos narė, UAB „Aivita“ direktorė; •
Vytas Čičelis, ilgametis rūmų tarybos narys, UAB „Dinaka“ direktorius; •
Valdas Paulauskas, ilgametis rūmų tarybos narys, UAB „Hidrosta“ generalinis  •
direktorius;
Gediminas Krutulis, UAB „Naujasis Nevėžis“ generalinis direktorius; •
Saulius Valunta, UAB „Serfas“ direktorius; •
Edmundas Cylikas, rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadybininkas, kokybės  •
vadovas;
Daiva Vyšniauskienė,  • Enterprise Europe Network tinklo koordinatorė;
Dana Liukinevičienė, ilgametė Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo darbuotoja. •

5.8. Regiono nominacijos
Regiono nominacijų sąrašas kiekvienais metais yra atnaujinamas ir papildomas. 

Nominacijos Kauno ir Marijampolės apskrityse yra skirtingos. Nominacijų pagrindinis 
tikslas – padėkoti ir pasidžiaugti įmonėmis rūmų narėmis, jų vadovais, darbuotojais, 
pagerbti už  pasiekimus ir indėlį gerinant verslo aplinką, stiprinant regiono, šalies kon-
kurencinius pranašumus. Nominacijų laureatai pateikiami 11 lentelėje:

Rūmų metų nominacijų apdovanojimai 2010 m.

A. Astrauskas

V. Paulauskas

D. Vyšniauskienė D. Šidlauskienė

E. Cylikas

J. Matekonienė

S. Grinkevičius S. Valunta

G. Krutulis
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 Regiono nominacijų laimėtojai 2008–2011 m.

11 lentelė
Nominacija „Aktyviausias rūmų narys“

2008 2009 2010 2011 
AB „Achema“
UAB „Sekasoft“ 

UAB „Marijampolės 
pieno konservai“
UAB „Betonika“
UAB „Garliavos šei-
mos klinika“
A.Astrausko firma 
„Pirmas žingsnis“.

UAB „Statybų ekono-
miniai skaičiavimai“
Kauno maisto pramo-
nės mokykla
UAB „Koncernas 
„Alga“

UAB “Serfas” 
UAB ”Informacijos 
ir ryšių technologijų 
centras”
VšĮ Marijampolės ko-
legija

Nominacija „Už svarų indėlį bendruomenei“
AB DnB Nord banko 
Kauno filialas
V. Valaitis, 
Norvegijos Karalystės 
garbės konsulas

Algimantas As-
trauskas, VšĮ „A. 
Astrausko ortopedijos 
amato muziejus“ ir 
asociacijos „Šviesuva“ 
vadovas

AB „Ūkio bankas“
UAB „Mantinga“

UAB „Pirmas 
žingsnis“
„NORDIA Baublys ir 
partneriai“

Nominacija „Dinamiškiausia smulkaus vidutinio verslo įmonė“
UAB „Silberauto“ 
UAB „Stiklo paslap-
tis”

neorganizuota neorganizuota neorganizuota

Nominacija „Rūmų ambasadorius”
neorganizuota Asta Šileikienė,

UAB „Garliavos šei-
mos klinika“ direktorė
Benjaminas Žemai-
tis, UAB „Novameta“ 
valdybos pirmininkas
Vladas Lašas, 
UAB „Skubios siun-
tos“ generalinis direk-
torius

Fausta Puzanovienė, 
UAB „Metga“ direk-
torė
Mindaugas Misiū-
nas,  Kauno kolegijos 
direktorius

Giedrius Bučas,  
UAB „Interjero ele-
mentai” direktorius 

Nominacija „Metų Kauno regiono profesinio mokymo institucija“
Kauno maisto pramo-
nės mokykla

VšĮ „Kauno paslaugų 
verslo darbuotojų 
profesinio rengimo 
centras“

1 vieta – VšĮ „Paslau-
gų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo 
centras“
2 vieta – VšĮ „Sociali-
nių darbuotojų ir sta-
tybos verslo darbuoto-
jų profesinio rengimo 
centras“
3 vieta – Marijampo-
lės profesinio rengimo 
centras

VšĮ „Kauno paslaugų 
verslo darbuotojų 
profesinio rengimo 
centras“

Nominacija „Inovatyvaus produkto pristatymas rinkai“
ŽŪB „Nematekas“ neorganizuota neorganizuota neorganizuota

Nominacija „Naujų technologijų kūrimas ir diegimas rinkoje“
UAB „BMG Consul-
ting“ 

neorganizuota neorganizuota neorganizuota

Nominacija „Socialiai atsakinga įmonė“
UAB „Manteiga“ neorganizuota neorganizuota neorganizuota

Nominacija „Metų eksporto debiutantas“
UAB „Arx Baltica“ neorganizuota neorganizuota neorganizuota

Nominacija „Bendruomenės angelas sargas“
neorganizuota neorganizuota Algirdas Kamins-

kas, Kauno apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato viršinin-
kas

neorganizuota

Nominacija „Rūmų ambasadoriaus raktas“
neorganizuota neorganizuota neorganizuota Petras Mikelionis, 

Kauno rajono mero 
pirmasis pavaduotojas
Prof. Simas Ramutis 
Petrikis, pirmasis 
rūmų prezidentas
Kazimieras Starke-
vičius, LR žemės ūkio 
ministras
Kostas Jankauskas, 
UAB „Koncernas 
„Alga“ generalinis 
direktorius
Prof. Kęstutis Kriš-
čiūnas, 
KTU Europos instituto 
vadovas
Audronė Jankuvienė, 
žurnalistė
Zenonas Skibiniaus-
kas, ilgametis rūmų 
tarybos narys
Vytautas Pivoras, 
UAB „TUV Uolektis“ 
direktorius
Egidijus Stancikas, 
aktorius

2008 m. verslo įmonėms nominacijų konkursas Marijampolės filiale nebuvo orga-
nizuotas. 

2009 m. filialas įsteigė nominaciją „Už verslo bendruomenės ir narystės stiprinimą 
Marijampolės apskrityje“. Specialiai Marijampolės apskrities verslininko dienos pro-
ga buvo sukurti stikliniai prizai ir įteikta visoms 38 įmonėms – filialo narėms.

2010 m. filialas įsteigė verslo įmonių ir viešojo sektoriaus įmonių/įstaigų nomi-
nacijas už svariausią indėlį į Marijampolės apskrities (Marijampolės sav., Kazlų Rū-
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dos sav., Kalvarijos sav. ir Šakių, Vilkaviškio raj. sav.) savivaldybių įvaizdžio kūrimą 
(atlikta visuomenės apklausa savivaldybėse). Nominacijos tikslas – skatinti privataus 
ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą ir iniciatyvas, prisidedant prie savivaldybių 
įvaizdžio kūrimo, kaip vieno iš verslo aplinkos gerinimo instrumentų.  Įmonės – lai-
mėtojos pateiktos 12 lentelėje:

Nominacijos „Už svariausią indėlį į savivaldybės įvaizdžio kūrimą“ laimėtojai 
2010 m.

12 lentelė
Savivaldybė Verslo įmonių kategorija Viešojo sektoriaus įmonių/įstaigų kategorija
Marijampolės UAB „Arvi ir ko“                       VšĮ „Marijampolės profesinio rengimo centras“
Vilkaviškio raj. UAB „Rytas“ Vilkaviškio sav. raj. administracija
Šakių raj. UAB „Gulbelė“ Šakių raj. savivaldybės administracija
Kazlų Rūdos G. Mocevičiaus įmonė 

„Ginalas“           VĮ Kazlų Rūdos miškų mokomoji urėdija

Kalvarijos UAB „Kratonas“ VšĮ Kultūros centras

2011 m. filialas įsteigė naują nominaciją „Metų žvilgsnis“. Ši nominacija skirta 
Marijampolės apskrities smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms viešinant jų gerąją pa-
tirtį. Ji svarbi kaip instrumentas pritraukiant įmones tapti rūmų nariais. Specialiai šiai 
nominacijai buvo sukurti stikliniai suvenyrai, kuriais apdovanota dešimt Marijampolės 
apskrities verslo įmonių. Nominacijų sąrašas ir laimėtojai pateikti 13 lentelėje:

Nominacijos „Metų žvilgsnis“ laimėtojai 2011 m.

13 lentelė
Savivaldybė Nominacijos pavadinimas ir laimėtojai

Marijampolės
UAB „Šešupės Vingis“ – „Už gamtos ir verslo sprendimų harmoniją”
Marijampolės savivaldybės administracija – „Už miestą, kuriame gera 
gyventi“

Vilkaviškio raj. 
IĮ „Aumora“ – „Už inovacijas į ekologinę gamybą“
UAB „Gintrėja“ – „Už įžvalgas, kurios kuria bendruomenei pridėtinę 
vertę“    

Šakių raj.
UAB „Mediresta“ – „Už pažangių technologijų taikymą gamyboje“
Jaunučio Bugvilo komercijos ir paslaugų įmonė – „Už sprendimus, kurie 
garantuoja sėkmę“

Kazlų Rūdos 
UAB „Kirvilė“ – „Už lankstumą ir geranoriškumą dirbant su klientais“ 
UAB „Imbreta“ pramogų ir laisvalaikio kompleksas „Gudelių karčema“ – 
„Už idėjas, kurios puošia mūsų aplinką“

Kalvarijos 
UAB „Travedus“ – „Už socialinį požiūrį ir pilietiškumą“ 
Editos Kisielienės konditerijos gaminių įmonė – „Už šeimos verslo kon-
cepcijos plėtojimą“

6. Rūmų paslaugų verslui analizė

6. 1. Informavimas

6.1.1. Informavimo paslaugos 
Organizacijos, veikiančios Enterprise Europe Network tinkle, naudoja specialią 

verslo kooperacijos  duomenų bazę „Business Cooperation Database“, į kurią patenka 
verslo pasiūlymai iš tų šalių (50), kurios veikia Enterprise Europe Network tinkle. 
Tinklo darbuotojai kiekvieną dieną seka verslo pasiūlymus, esančius šioje bazėje, ir 
atrenka tų įmonių, kurios nori bendradarbiauti su Lietuvos įmonėmis, pasiūlymus, tada 
vertina šių pasiūlymų turinį ir pagal atstovaujamo regiono poreikius pasiūlymus išver-
čia į lietuvių kalbą, talpina juos į leidžiamus laikraščius: Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai – į „Rūmų žinias“ ir Europos verslo ir inovacijų tinklo naujienlaiškį 
(2 kartus per mėnesį), skelbia www.chamber.lt ir www.paramaverslui.eu. Kai kuriuos 
pasiūlymus siunčia tiesiogiai į įmones. Naujienlaiškyje „Europos verslo ir inovacijų 
tinklo žinios“ pateikiama informacija, kur kreiptis dėl verslo kooperacijos pasiūlymų. 
Fiksuojamos įmonės, kurios susidomi konkrečiu pasiūlymu, informuojamas tinklo at-
stovas, kuris į bazę patalpino šį pasiūlymą,  užsienio šalyje bei Lietuvos įmonei patei-
kiamas užsienio įmonės adresas tolesnei komunikacijai, po tam tikro laiko susisiekia-
ma su Lietuvos įmone ir fiksuojamas kooperacijos rezultatas. 

Europos verslo ir inovacijų tinklo organizacijos taip pat talpina atstovaujamo Lie-
tuvos regiono įmonių verslo kooperacijos pasiūlymus, kuriuose nurodo, kokios koope-
racijos ir su kuriomis šalimis pageidauja Lietuvos įmonės. Enterprise Europe Network  
kolegos užsienyje šiuos pasiūlymus išverčia, skelbia interneto svetainėse, leidiniuose 
bei siunčia tiesiogiai į įmones ar pagal įmonių poreikį juos atrenka iš duomenų bazės. 
Jei yra susidomėjimas Lietuvos įmonės verslo pasiūlymu, tuomet kolegos iš užsienio 
informuoja tą organizaciją, kuri įvedė pasiūlymą į duomenų bazę, fiksuojamas susido-
mėjimas ir užsienio kolegoms perduodamas Lietuvos įmonės adresas. Verslo koopera-
cijos rezultatai fiksuojami susisiekus su įmone po kelių mėnesių. 

Taip pat dažnai informacija (potencialių įmonių – partnerių adresai) įmonėms su-
teikiami naudojantis komunikacijos duomenų baze „First Class“, kuri skirta visiems  
Enterprise Europe Network partneriams visose šalyse (50). Kreipiamasi su prašymu 
į kolegas, kurie ir surenka reikalingą informaciją, pvz., įmonių adresus, informaciją 
apie rinką. Buvo konsultuoti visi klientai, kurie pageidauja rasti partnerių ES šalyse, 
kaip užpildyti verslo kooperacijos pasiūlymą. Statistika apie suteiktas konsultacijas ir 
klientų skaičių pateikiama 14 ir 15 lentelėse:
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Suteiktų konsultacijų ir klientų skaičius
14 lentelė

Suteikta konsultacijų Įmonių/organizacijų/
privačių klientų  skaičius, įskaitant užsienio organizacijas 

130 113
375 375
114 69
539 503

Suteiktų konsultacijų ir klientų skaičius pagal metus
15 lentelė

Metai 2008 2009 2010 2011
Suteikta konsultacijų 130 375 114 539
Klientų skaičius 113 375 69 503

Užsienio įmonių verslo pasiūlymų sklaida (žr.: 16 ir 17 lentelės) Lietuvos įmonėms 
vykdyta publikuojant pasiūlymus rūmų interneto svetainėse, kitomis priemonėmis, 
siunčiant tiesiogiai Lietuvos įmonėms, kurios gali domėtis konkrečia kooperacija. 

Užsienio įmonių verslo pasiūlymų sklaida Lietuvos įmonėms
16 lentelė

2008 2009 2010 2011 Iš viso
Paskelbtų užsienio pasiūlymų skaičius 813 1186 2573 2951 7523
Susidomėjusių Lietuvos įmonių skaičius 534 312 105 181 1132
Nariai 261 134 66 51 512
Ne nariai 273 178 39 130 620
Paskelbtų Lietuvos įmonių pasiūlymų skaičius 33 65 22 38 158
Susidomėjusių Lietuvos įmonių pasiūlymais 
skaičius 47 91 43 101 282

9 paveikslas. Pasiūlymų skaičiaus dinamika

Užsienio įmonių verslo pasiūlymų sklaida Lietuvos įmonėms
17 lentelė

Organizacija
Paskelbtų užsienio 

pasiūlymų skai-
čius

Susidomėjusių 
Lietuvos įmonių 

skaičius
Pasiūlymai paskelbti

Kauno preky-
bos, pramonės 
ir amatų rūmai 

Viso 813 Nariai Ne nariai „Rūmų žiniose“ (2 kartus per mėn., 800 
egz., platinamos nariams ir ne nariams), 
trumpa informacija, kur rasti pasiūlymus, 
pateikiama kiekvienose „Europos verslo 
ir inovacijų tinklo žiniose“, www.cham-
ber.lt 

261 273

Kauno preky-
bos, pramonės 
ir amatų rūmai

Viso – 1186
Enterprise Europe 
Network – 1028,
kiti – 158

134 178 Verslo pasiūlymai skelbiami internetinėje 
svetainėje www.chamber.lt, trumpa infor-
macija, kur rasti pasiūlymus, pateikiama 
kiekvienose „Europos verslo ir inovacijų 
tinklo žiniose“, „Rūmų žiniose“

Kauno preky-
bos, pramonės 
ir amatų rūmai 

Viso – 2573
Enterprise Europe 
Network – 2520,
kiti – 53

6 įmonės 
(66 pa-
siūlymai)

12 įmo-
nių (39 
pasiūly-
mai)

 Pasiūlymai skelbiami KPPAR interneti-
nėje svetainėje www.chamber.lt. Anon-
suojami „Rūmų žiniose“.
Iš viso susidomėta 105 verslo pasiūly-
mais, 6 pasiūlymai ne Enterprise Europe 
Network

Kauno preky-
bos, pramonės 
ir amatų rūmai 

Viso –2951
Enterprise Europe 
Network –2867,
kiti – 84

8 įmonės 
(51 pa-
siūlymas)

18 įmo-
nių (130 
pasiūly-
mų)

Pasiūlymai skelbiami KPPAR inter-
netinėje svetainėje www.chamber.lt, 
Enterprise Europe Network interneti-
nėje svetainėje www.paramaverslui.eu. 
Anonsuojami „Rūmų žiniose“. 
Iš viso susidomėta 181 verslo pasiūly-
mu, 3 pasiūlymai ne Enterprise Europe 
Network

Organizacija

Paskelbtų 
Lietuvos 
įmonių 
pasiūly-
mų skai-

čius

Susido-
mėjusių 
Lietuvos 
įmonių 
skaičius

Pasiūlymai paskelbti

Kauno preky-
bos, pramonės 
ir amatų rūmai 33 47

Enterprise Europe Network „Business Cooperation Databa-
se“ (Verslo kooperacijos pasiūlymų duomenų bazėje), kuri yra 
patalpinta tinklapyje http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm (į duomenį bazę įėjimas galimas 
tik tinklo darbuotojams)  

Kauno preky-
bos, pramonės 
ir amatų rūmai 65 91

Enterprise Europe Network „Business Cooperation Databa-
se“ (Verslo kooperacijos pasiūlymų duomenų bazėje), kuri 
yra patalpinta tinklapyje http://www.enterprise-europe-ne-
twork.ec.europa.eu/index_en.htm (į duomenį bazę įėjimas 
galimas tik tinklo darbuotojams)  

Kauno preky-
bos, pramonės 
ir amatų rūmai 

22 43
18  verslo pasiūlymų patalpinta į Enterprise Europe Network 
verslo partnerių paieškos duomenų bazę, 4 verslo pasiūlymai 
išplatinti per prekybos rūmus ir ambasadas

Kauno preky-
bos, pramonės 
ir amatų rūmai 

38 101
31  verslo pasiūlymas patalpintas į Enterprise Europe Net-
work  verslo partnerių paieškos duomenų bazę, 7 verslo pasiū-
lymai išplatinti per prekybos rūmus ir ambasadas
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6.1.2. Informacinių leidinių statistika
18 lentelė 

Pavadinimas Tiražas (vnt.)

Enterprise Europe Network žinios* (2008–2011). 
Lietuvoje – 4241,

Kauno, Marijampolės ir 
Šiaulių apskrityse – 1253 

Enterprise Europe Network lankstinukas* (2008) 1000
Faktų lapai temomis (Fact Sheet):„Intelektinė nuosavybė“ (2008), 
„CE ženklinimas“ (2008),  „Ekologinis ženklinimas“ (2008),  „Tei-
sinė metrologija“ (2008), „Intelektinė nuosavybė (išradimai)“ 
(2009), „Inovacijų skatinimas ir nauda“ (2009), „Smulkaus ir vidu-
tinio verslo aktas” (2009), „Verslo korespondencija“ (2009), „Vers-
lo partnerių paieškos galimybės“ (2009), „Būdai, palengvinantys 
verslo kelią į Kiniją“ (2010)

5800

Trumpos ekonominės šalių apžvalgos: Bulgarija, Rumunija, Ukrai-
na, Slovakija, Nyderlandų Karalystė, Belgija, Turkija, Liuksembur-
go Didžioji Hercogystė, Slovėnija

3300

Praktinis vadovas – brošiūra „Verslo ir visuomenės santykių kaita – 
įmonių socialinė atsakomybė“* (2008) 200

Cross – Bo II projekto informacijos leidybinė veikla,  kvietimai į 
renginius, plakatai, katalogai, bloknotai, įėjimo kortelės, kita rekla-
minė medžiaga (tušinukai, portfeliai) (2008)

Priklausomai nuo rengi-
nio: nuo 3000  (kvietimai) 

iki 250 (katalogai).
Reklaminė medžiaga apie rūmų paslaugas ir narystės sąlygas (A4) 
(2008) 600

Projekto „Metalo sektoriaus SVV įmonių kompetencijų tobulini-
mas (RMC)“ reklaminis lankstinukas (2008) 1200

Projekto e-Respyme informacinis lankstinukas (2008) 1000
Projekto GALA leidybos darbai (Ortopedijos techniko knyga) 
(2008) 50

RMC ir e-Respyme projektų plakatai (2008) 40
Jaunojo verslininko atmintinė (2008) 350
Projekto „Jaunimo verslai – Marijampolės apskrities konkurencin-
gumo verslo ateitis“ informacinis leidinys (2008) 800

Praktinis vadovas – brošiūra „Energiją naudojančių gaminių efek-
tyvumo didinimas Europos Sąjungoje. EuP direktyva“ (A5 forma-
tas, 82 psl.) (2009 06)

300

Bukletas apie 7 bendrąją programą (Europos mokslinių tyrimų pro-
gramą) 500 

Bukletas apie Europos verslo ir inovacijų tinklo veiklą ir rezultatus 
(2009 11 20) 1000

Gidas „Įmonių veiklos ir efektyvumo gerinimo metodai“ (2010) 300 
Gidas „Rinkos tyrimai savo jėgomis“ (2010) 300 
Koordinavimas ir organizaciniai darbai dėl leidinio „Rūmų istorija: 
vardai, vertybės, tradicijos“ (2010) 2200 

Enterprise Europe Network ir KPPAR lankstinukai (2011) 2300

6.2. Tarptautiniai ryšiai, įskaitant Europos integracinę pagalbą 
Pagrindiniai Tarptautinių ryšių skyriaus uždaviniai yra tarptautinių ryšių užmez-

gimas, stiprinimas ir plėtojimas su užsienio prekybos rūmais, Lietuvos Respublikos 
diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, Lietuvos Respublikos atsto-
vybėmis tarptautinėse organizacijose, už ekonomiką atsakingais diplomatais užsienyje 
ir komercijos atašė bei tokių ryšių tinklo plėtimas orentuojantis į verslo subjektų po-
reikius. 

2008 m. Kauno PPA rūmuose, laimėjus oficialų Europos Komisijos Įmonių gene-
ralinio direktorato konkursą, pradėjo veikti Enterprise Europe Network tinklas. Rūmai 
labai išplėtė aktualios informacijos gavimo ir sklaidos tarptautines galimybes. Smul-
kaus ir vidutinio verslo atstovams tapo daug lengviau ir plačiau prieinama informacija 
ir konsultacijos ES rinkos klausimais bei Europos verslo politikos temomis. Greitesnė 
ir paprastesnė tapo verslo partnerių paieška (tarptautiniai informaciniai tinklai, duo-
menų bazės, komercinių pasiūlymų sklaida, tarptautinių verslo kontaktų renginių or-
ganizavimas). 

Teikiamos tarptautinių ryšių paslaugos:
pagalba įmonėms skatinant eksporto augimą ir internacionalizaciją; •
verslo partnerių paieška (tarptautiniai informaciniai tinklai, duomenų bazės,  •
komercinių pasiūlymų sklaida);

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

Bairoito prekybos ir pramonės rūmų direktorius dr. Hans 
F. Trunzer rūmuose 2009 05 22
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rūmų narių informavimas apie užsienio firmų pasiūlymus; •
informavimas ir konsultavimas apie parodas ir muges užsienyje; •
konsultacijos tarptautinio verslo organizavimo, teisės, verslo paramos progra- •
mų, intelektinės nuosavybės, verslo galimybių vertinimo klausimais;
seminarai, mokymai;  •
užsienio ir Lietuvos įmonių pristatymų organizavimas; •
parodų ir mugių užsienyje aplankymo ir dalyvavimo jose organizavimas; •
verslo misijų (atvykstamųjų ir išvykstamųjų) bei tarptautinių verslo kontaktų  •
renginių organizavimas;  
pagalbos įmonėms užtikrinimas tarptautinės konkurencijos aplinkoje; •
įmonių produkcijos ir paslaugų viešinimas per rūmų tinklus bei tinklines orga- •
nizacijas;
tarptautinių programų ir fondų pritraukimas ir sudarymas galimybių rūmų na- •
riams jais pasinaudoti;  
tarptautinių projektų paraiškų rengimas, projektų administravimas ir koordina- •
vimas;
užsienio svečių ir delegacijų priėmimas, konsultacijos dėl protokolo bei verti- •
mo paslaugos;
integruota  • Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) vei-
kla. 

6.2.1. Tarptautinio verslo plėtra 
Padėti įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, plėtoti verslą išeinant į tarptautines 

rinkas buvo vienas iš pagrindinių Tarptautinių ryšių skyriaus tikslų 2008–2011 m. Sky-
riaus darbuotojai įgyvendino šiuos tikslus tokiais būdais:

vertino įmonių tarptautinio verslo plėtros galimybes teikdami konsultacijas ir  •
pagalbą;
teikė konsultacines ir mokymų paslaugas įmonėms tarptautinio verslo orga- •
nizavimo, internacionalizacijos, verslo kultūrų bei verslo paramos programų, 
intelektinės nuosavybės, verslo galimybių vertinimo klausimais;
inicijavo ir rengė susitikimus su užsienio verslo delegacijomis, su Lietuvos di- •
plomatinių atstovybių užsienyje ekonomikos patarėjais ir komercijos atašė;
vykdė partnerių paiešką bendrai veiklai – komerciniam ar prekybiniam bendra- •
darbiavimui; 
organizavo ir rengė atvykstamąsias ir išvykstamąsias verslo misijas bei  verslo  •
kontaktų renginius;
vykdė įvairių temų tarptautinius projektus;  •
Lietuvos įmonės buvo kviečiamos pareikšti savo nuomonę dėl tam tikrų verslo  •
ES temų EK Įmonių ir pramonės generalinio direktorato paskelbtų viešų kon-
sultacijų metu bei aktyviai išsakyti savo poziciją dėl planuojamų priimti ES 
teisės aktų bei jų poveikio verslui.

6.2.2. Integruota Enterprise Europe Network veikla 
Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tin-

klas) yra didžiausias pasaulyje verslo paramos tinklas. Šis tin-
klas buvo įkurtas  pakeitus ir integravus buvusių Europos verslo 
informacinių centrų (EIC), Inovacijų perdavimo centrų (IRC) ir 
kitų ES tinklų funkcijas ir tapo visos Europos Sąjungos mastu 
veikiančiu verslo paramos tinklu, kurio funkcionavimu pagal CIP programą bendrai 
suinteresuota tiek Europos Komisija, tiek šalys narės. 

Europos Komisija įkūrė šį tinklą tam, kad padėtų smulkiajam ir vidutiniam verslui 
kurti inovacijas ir pasiekti sėkmės vis didėjančio konkurencingumo pasaulinėje rinko-
je. Tinklas šiuo metu veikia 50-yje šalių, jungia 600 organizacijų, iš kurių beveik pusė 
yra prekybos ir pramonės rūmai. Dalyvaujančių projekte organizacijų ir šalių skaičius, 
tiesioginis kontaktavimas su Europos Komisija bei beveik 4000 projekte dirbančių eks-
pertų yra viena iš projekto stiprybių, nes teikdami vienodas paslaugas tinklo nariai kuria 
sinergijos efektą ir taip didina kiekvienos organizacijos ekspertų paslaugų kokybę. Rūmų atstovai Grenoblyje tarptautiniame inovacijų centre 2011 04 19
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Projekto Lietuvoje vizija – bendradarbiauti ir skatinti tarptautinį verslą, perduoti 
inovacijas ir technologijas bei pritaikyti įvairaus pobūdžio paslaugas pagal SVV porei-
kius, tapti informacijos tašku ir ekspertu ES vieningosios rinkos srityje, užtikrinti  ryšį 
tarp ES ir SVV įvairių iniciatyvų klausimais.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuo pat tinklo įkūrimo 2008 m., tęsdami 
gerą Europos verslo informacijos centrų praktiką, yra projekto Lietuvoje koordinato-
riai. Į konsorciumą, be Kauno PPA rūmų, įeina Klaipėdos ir Vilniaus PPA rūmai bei 
Lietuvos inovacijų centras. 

Enterprise Europe Network paslaugas iš dalies finansuoja Europos Komisija, todėl 
Lietuvos įmonėms paslaugos buvo ir yra nemokamos. Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų nariai gali pasinaudoti įvairiomis Europos verslo ir inovacijų tinklo tei-
kiamomis paslaugomis.

Teikiama informacija ir konsultacijos ES teisės, bendrosios rinkos, paramos verslui 
galimybių ir kitais klausimais. Tai atliekama organizuojant įvairaus formato renginius, 
leidžiant aktualius verslui leidinius.

Tarptautinės verslo partnerių paieškos paslaugos yra teikiamos  pasinaudojant 
bendromis 50-yje šalių veikiančio tinklo verslo ir technologinių pasiūlymų duomenų 
bazėmis bei tiesioginiais kontaktais su partneriais. Nariai taip pat kviečiami teikti ko-
mercinius pasiūlymus ir pasinaudojant duomenų bazėmis bandyti susirasti partnerius 
50 šalių veikiančiame tinkle. Taip pat kartu su partneriais kitose šalyse organizuojamos 
verslo misijos ir verslo kontaktų renginiai. Per 2008–2011 m. laikotarpį pasinaudo-
damos verslo partnerių paieškos ir konsultacijų/pagalbos dalyvauti verslo kontaktų 
renginiuose ir verslo misijose paslaugomis Lietuvos įmonės sudarė 11 partnerystės 
susitarimų komercinei veiklai su užsienio partneriais.  

Grįžtamojo ryšio paslaugos – tai  EK informavimas apie Lietuvos SVV problemas 
rinkoje, pasiūlymų teikimas ES verslo politikai įgyvendinti.

Inovacijų, technologijų ir žinių perdavimo paslaugos – tai teikiama informacija 
apie technologijų plėtros tendencijas Europoje, ES teisės aktus ir paramos programas 
inovacijų srityje. Taip pat teikiamos konsultacijos inovacijų vadybos ir intelektinės 
nuosavybės apsaugos bei Europos bendrosios mokslinių tyrimų programos klausimais, 
atliekamas įmonių technologinių galimybių vertinimas, kurį nemokamai atlieka pro-
jekto partneris Lietuvos inovacijų centras.

Enterprise Europe Network veikla yra visiškai integruota į Kauno PPA rūmų vei-
klą, todėl šioje dalyje nėra išskiriami projekto pasiekimai atskirai – jie yra įskaičiuoja-
mi prie bendrųjų rodiklių. 

Populiariausios Kauno PPA rūmuose teikiamos projekto paslaugos 2008–2011 m. 
laikotarpį buvo: konsultacijos, informacijos paieška; verslo pasiūlymų talpinimas duo-

menų bazėje; organizuoti seminarai, mokomieji seminarai (workshops), konferenci-
jos, klubai, tarptautiniai verslo kontaktų renginiai ir verslo misijos. Šios nemokamai 
teikiamos paslaugos ne tik davė pridėtinės vertės Kauno PPA rūmų bendruomenei bei 
paslaugomis pasinaudojusioms organizacijoms, bet kartu didino rūmų, kaip verslo pa-
ramos organizacijos, matomumą verslo, mokslo, politikos formavimo ir kitose srityse, 
didino rūmų darbuotojų kompetenciją. 

6.2.3. Verslo misijų ir kontaktų renginių analizė 
Viena iš efektyviausių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo formų yra dalyva-

vimas verslo misijose ir kontaktų renginiuose. Kauno PPA rūmai organizuoja atvyksta-
mąsias, išvykstamąsias verslo misijas ir verslo kontaktų renginius įvairiose šalyse.

Atvykstamoji verslo misija – tai užsienio šalies ir Lietuvos verslininkų susitikimai, 
vykstantys Kaune pagal iš anksto paruoštą programą ir įmonių interesus.

Išvykstamoji verslo misija – tai Lietuvos ir užsienio šalies verslininkų susitikimai, 
vykstantys užsienio šalyje pagal iš anksto paruoštą programą ir įmonių interesus.

Verslo kontaktų renginys – tai įvairių šalių verslininkų susitikimai, vykstantys prie 
didelių tarptautinių parodų ar konferencijų pagal iš anksto paruoštą programą ir įmo-
nių interesus.

6.2.3.1. Atvykstamosios verslo misijos 2008–2011 m.
2008–2011 m. organizuotos 9 atvykstamosios verslo misijos iš Vokietijos, Estijos, 

Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Suomijos. Atvykstamosiose verslo misijo-
se dalyvavo 147 Lietuvos įmonės ir 53 užsienio šalių įmonės, įvyko 191 susitikimas 
(žr.:19 lentelė ir 10 paveikslas). Vienai Lietuvos įmonei vidutiniškai teko 1,3 susitiki-
mo. Aktyviausiai verslo partnerių Lietuvoje ieškojo Vokietijos (2 misijos) ir Lenkijos 
(2 misijos) įmonės.

Vengrijos verslo misija 2010 03 25
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Atvykstamosios verslo misijos

19 lentelė

Data Šalis
Užsienio 
įmonių 
skaičius

Lietuvos 
įmonių 
skaičius

Susitiki-
mų skai-

čius
Renginio aprašymas 

2008 04 11 Vokietija 3 5 5 Vokietijos verslo misija įvai-
rių sektorių įmonėms

2008 09 17* Estija 5 14 18 Estijos verslo misija įvairių 
sektorių įmonėms

2009 04 15* Slovakija 5 13 18 Slovakijos verslo misija įvai-
rių sektorių įmonėms 

2009 05 22* Vokietija 4 18 22 Vokietijos verslo misija įvai-
rių sektorių įmonėms

2009 11 04-05* Lenkija 15 26 45 Lenkijos verslo misija įvairių 
sektorių įmonėms

2010 03 25* Vengrija 6 32 34 Vengrijos verslo misija įvai-
rių sektorių įmonėms

2010 04 15* Latvija 3 8 8 Latvijos verslo misija įvairių 
sektorių įmonėms

2011 10 20-21* Lenkija 4 9 14 Lenkijos verslo misija įvairių 
sektorių įmonėms

2011 11 03-04* Suomija 8 22 27 Suomijos verslo misija įvai-
rių sektorių įmonėms

53 147 191
* Enterprise Europe Network projekto veikla 

10 paveikslas. Atvykstamųjų verslo misijų Lietuvos ir užsienio įmonių skaičius pagal šalis

6.2.3.2. Išvykstamosios verslo misijos 2008–2011 m.
2008–2011 m. organizuota viena išvykstamoji verslo misija į Lenkiją. Dalyvių ir 

kontaktų skaičius pateikiamas 20 lentelėje. Per šį laikotarpį daugiau buvo organizuota 
verslo kontaktų renginių, kuriuos galima pavadinti daugiašalėmis išvykstamosiomis 
verslo misijomis. Tokius pasikeitimus įtakojo ir Enterprise Europe Network veikla. 

Išvykstamosios verslo misijos

20 lentelė

Data Šalis Užsienio įmo-
nių skaičius

Lietuvos įmo-
nių skaičius

Kontaktų 
skaičius

Renginio aprašy-
mas 

2008 07 18 Lenkija 9 6 26
„Lietuvos dienos 

Balstogėje“ įvairių 
sričių įmonėms 

6.2.3.3. Verslo kontaktų renginiai 2008–2011 m.
2008–2011 m. organizuota 14 verslo kontaktų renginių. Vienas iš jų vyko Lie-

tuvoje (Vilniuje), keturi – Vokietijoje, po vieną Lenkijoje, Latvijoje ir Prancūzijoje, 
du – Švedijoje, du – Suomijoje ir du – interneto erdvėje. Verslo kontaktų renginiuose 
dalyvavo 359 užsienio įmonės ir 170 Lietuvos įmonių, įvyko 1064 susitikimai (žr.: 
21 lentelė ir 11 paveikslas). Vienai Lietuvos įmonei vidutiniškai teko 6,25 susitikimo. 
Renginiai buvo skirti medienos ir baldų, maisto, atliekų perdirbimo pramonės, metalo 
apdirbimo, informacinių technologijų įmonėms.

Suomijos verslo misija 2011 11 03 Lenkijos verslo misija 2011 10 20
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Verslo kontaktų renginiai

21 lentelė

Data Šalis
Už-

sienio 
įmonių 
skaičius

Lie-
tuvos 

įmonių 
skaičius

Susiti-
kimų 

skaičius
Renginio aprašymas 

2008 03 27– 
28**

Čekija, Estija, Vokietija, 
Italija, Latvija, Norvegija, 
Lenkija, Ispanija, Švedija, 
Didžioji Britanija, Lietu-
va, Rusija

86 78 778

Verslo kontaktų 
renginys „Mediena 
2008“, skirtas me-
dienos pramonės 
įmonėms

2008 04 28–
05 16**

Čekija, Estija, Vokietija, 
Italija, Latvija, Slovakija, 
Norvegija, Lenkija, Is-
panija, Švedija, Didžioji 
Britanija, Lietuva 

57 23 n.d. 

Internetinis kontaktų 
renginys „Atvirkš-
tinis aukcionas“, 
skirtas medienos 
pramonės įmonėms

2008 11 17–
21**

Čekija, Estija, Vokietija, 
Italija, Slovakija, Nor-
vegija, Lenkija, Ispanija, 
Švedija, Didžioji Britani-
ja, Lietuva

46 23 91
Internetinė kontaktų 
mugė. Renginys 
skirtas medienos 
pramonės įmonėms

2009 10 12–13*
Vokietija, Lenkija, Tur-
kija, Prancūzija, Nyder-
landai, Vengrija, Graikija, 
Portugalija, Lietuva

14 6 14

Verslo kontaktų 
renginys prie tarptau-
tinės parodos „ANU-
GA“, skirtas maisto 
pramonės įmonėms

2009 10 29–30*
Vokietija, Austrija, Lenki-
ja, Belgija, Didžioji Brita-
nija, Suomija, Lietuva

19 5 20

Verslo kontaktų 
renginys prie tarp-
tautinės parodos 
„ENTSORGA-ENTE-
CO“, skirtas atliekų 
perdirbimo pramonės 
įmonėms

2010 05 19* Lenkija, Slovakija, Is-
panija 9 2 10

Verslo kontaktų 
mugė prie tarptauti-
nės parodos „WOD-
KAN 2010“

2010 09 15*
Jungtinė Karalystė, Is-
panija, Čekija, Malta, 
Vokietija, Norvegija

12 1 12
Verslo kontaktų 
mugė prie tarptau-
tinės parodos „IFAT 
2010“

2010 09 23* Suomija, Švedija 10 1 10
Verslo kontaktų 
mugė prie tarptau-
tinės parodos „ALI-
HANKINTA 2010“

2010 10 18–21*
Serbija, Prancūzija, Is-
panija, Turkija, Austrija, 
Belgija, Vokietija

30 8 24
Verslo kontaktų 
mugė prie tarptauti-
nės parodos „SIAL 
2010“

2011 06 16–17*
Estija, Kipras, Švedija, 
Latvija, Austrija, Vokieti-
ja, Rusija, Serbija

12 3 34
Tarptautinė konferen-
cija ir verslo kontak-
tų renginys „Baltic 
Business Arena“

2011 09 15* Suomija 6 2 6

Tarptautinis verslo 
kontaktų renginys 
B2B subrangos susi-
tikimai – „ALIHAN-
KINTA 2011“

2011 10 10–11*

Vokietija, Čilė, Lenkija, 
Danija, Bulgarija, Ispani-
ja, Meksika, Portugalija, 
Italija, Serbija, Jungtinė 
Karalystė

23 12 28

Tarptautinis maisto 
pramonės verslo 
kontaktų renginys 
„ANUGA MATCH-
MAKING 2011“

2011 11 08–09*
Švedija, Suomija, Čekija, 
Estija, Danija, Vokietija, 
Lenkija, Italija

31 5 33
Tarptautinis verslo 
kontaktų renginys 
„ELMIA SUBCON-
TRACTOR 2011“

2011 11 24–25* Latvija, Suomija, Švedija 4 1 4
Tarptautinis verslo 
kontaktų renginys 
„TECH INDUSTRY 
2011“

Iš viso 359 170 1064
* Enterprise Europe Network projekto veikla 
** Cross – Bo II projekto veikla

11 paveikslas. Verslo kontaktų renginių dalyvių ir kontaktų skaičius

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, organizuodami verslo misijas ir verslo 
kontaktų renginius, bendradarbiauja su kitų šalių prekybos ir pramonės rūmais bei 
Europos verslo ir inovacijų tinklo partneriais ir kitomis organizacijomis. Dauguma šių 
renginių yra finansuojama iš Europos verslo ir inovacijų tinklo projekto. Įmonės den-
gia tik savo darbuotojų kelionės kaštus, kartais moka nedidelį dalyvio mokestį. 



82 83

Didžiausią kontaktų skaičių ir naudą turi tos įmonės, kurios dalyvauja verslo kon-
taktų renginiuose, nes jie organizuojami kartu su didelėmis Europos parodomis. Lie-
tuvos įmonės turi papildomą galimybę susipažinti su parodoje pristatomomis naujovė-
mis, produktais ir paslaugomis. Potencialių susitikimų skaičius padidėja kelis kartus. 
Informacija ir konsultacijos įmonėms teikiamos prieš renginį, renginio metu ir po ren-
ginio. Įmonėms siūlomos papildomos paslaugos, identifikuojami Lietuvos ir užsie-
nio įmonių partnerystės susitarimai (PA – Partnership Agreement). Per 2008–2011 m. 
identifikuota 10 partnerystės susitarimų. 

6.2.4. Kauno regiono verslo galimybių viešinimas užsienyje ir užsienio 
delegacijoms

Tarptautinių ryšių užmezgimas, stiprinimas ir plėtojimas su užsienio prekybos rū-
mais, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, 
Lietuvos Respublikos atstovybėmis tarptautinėse organizacijose, už ekonomiką atsa-
kingais diplomatais užsienyje ir komercijos atašė, Kauno miesto partneriais ir tarp-
tautinėmis organizacijomis, kuriose Kauno miestas turi narystės statusą, rūmams ir jų 
nariams suteikia galimybę būti matomiems tarptautinėje erdvėje. 

Vizitų bei susitikimų metu Kauno PPA rūmų darbuotojai  pristato Kauno regiono eko-
nominę situaciją ir jos potencialą, regiono verslo ir investavimo galimybes. Per ketverius 
metus vyko 54 tokie renginiai ir pristatymai. Kiekvienais metais šių renginių skaičius 
didėjo, o tai rodo Kauno PPA rūmų kaip partnerio brandumą (žr.: 12 paveikslas). 

6.2.4.1. Viešinimas 
2008 m.

BCCA1.  Baltijos jūros prekybos rūmų asociacijos prezidiumo asamblėja Malmė-
je. Lietuvos ekonominės situacijos apžvalga.   

Eurochambres 2. kongresas Briuselyje. Dalyvauta regioninio valdymo, mokesčių 
politikos formavimo darbo grupėse.
Eurochambres 3. konferencija Briuselyje administracinių barjerų šalinimo smul-
kiam verslui tema.
Europos įmonių parlamentas Briuselyje. Pristatyta Lietuvos verslo moterų tin-4. 
klo veikla (www.verslomoterys.lt).
BCCA5.  Baltijos jūros prekybos rūmų asociacijos ataskaitinis-rinkiminis kongre-
sas Briuselyje. Skaitytas metinis veiklos pranešimas atstovaujant visų Lietuvos 
rūmų interesams. 
Škotijos įmonių ir mokslo institucijų vizitas Kaune, MTP „Technopolis“. Kau-6. 
no ekonominės situacijos ir Kauno PPAR profesinio mokymo pristatymas.   
Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir Investicijų rėmimo skyriaus kon-7. 
ferencija Vilniuje. Skaitytas pranešimas „Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavi-
mas prekybos srityje ir Lenkijos bei Lietuvos eksporto rėmimas“.
Vokietijos verslo delegacijos iš Burgelando vizitas Marijampolėje. Pristatyta 8. 
Kauno PPA rūmų veikla.  
Kirgizijos verslo ir vyriausybės atstovų delegacijos vizitas Marijampolėje. Pri-9. 
statyta Kauno PPA rūmų veikla.  
Baltarusijos verslo ir valstybės atstovų delegacijos vizitas Marijampolėje. Pri-10. 
statyta Kauno PPA rūmų veikla.  

 2009 m.
Verslo forumas 1. „Europa – Tag“  Bairoite, Vokietijoje. Skaityti pranešimai „Tu-
rizmo galimybės Lietuvoje“ ir „Verslo plėtros galimybės Kauno regione“.
Verslo forumas 2. „Green Ventures“, Potsdame, Vokietijoje. Kauno ekonominės 
situacijos pristatymas. 
Bairoito IHK ir Kauno PPA rūmų vadovų susitikimas.  Aptarta ekonominės 3. 
krizės situacija ir derintos pagalbos priemonės verslui.
Profesinio rengimo kokybės konferencija Stokholme, Švedijoje. Dalyvauta 4. 
renginio diskusijose, atstovauta socialinio partnerio vaidmenyje.
BCCA 5. Baltijos jūros prekybos rūmų asociacijos kongresas Malmėje. Skaitytas 
metinis veiklos panešimas atstovaujant visiems Lietuvos rūmų interesams. 
Switch 6. projekto partnerių susitikimas Kaune. Skaitytas pranešimas apie Kauno 
regiono ekonomikos potencialą bei darbo rinką. 
Verslo moterų tinklo pristatymas konferencijoje Hamburge.7. 
Verslo moterų tinklo konferencija Turine „Sulaužykite lyčių stereotipus.  Sutei-8. 
kite galimybę talentui“.
Verslo misija iš Slovakijos. Skaitytas pranešimas apie Kauno regiono ekono-9. 
minę situaciją.  

ANUGA verslo kontaktų renginys 2011 10 10ENTSORGA-ENTECO verslo kontaktų 
renginys 2009 10 29
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Verslo misija iš Estijos. Skaitytas pranešimas apie Kauno regiono ekonominę 10. 
situaciją.  
Tarptautinio projekto 11. e-Respyme „SVV įmonių socialinė atsakomybė“. Skaity-
tas pranešimas apie Kauno regiono ekonominę situaciją ir darbo rinką.   
Verslo kontaktų renginys Balstogėje. Skaitytas pranešimas apie Kauno regiono 12. 
ekonominę situaciją.  

2010 m.
Turizmo paroda 1. „REGIONTOUR 2010“ Brno mieste, Čekijoje. Kartu su Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Kauno miesto savivaldybės administracijos 
Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriumi parengtas Kauno miestui skirtas stendas. 
Moksleivių mokomųjų bendrovių mugė Tonsberge, Vestfoldo komunoje, Nor-2. 
vegijoje. Perskaitytas pranešimas apie Kauno PPA rūmų funkciją profesinio 
rengimo srityje. 
Pasaulinė turizmo paroda 3. ITB (Erazmus Nionale Tourismus Börse), Berlyne, 
Vokietijoje. Kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Kauno mies-
to savivaldybės Miesto įvaizdžio ir turizmo skyriumi parengtas Kauno miestui 
skirtas stendas.   
Enteprise Europe Network4.  konferencija Bairoite, Vokietijoje. Perskaitytas pra-
nešimas apie Kauno ekonominę aplinką Vokietijos tarptautinės kooperacijos 
ekspertams, Bairoito IHK vadovams. 
Vengrijos verslininkų vizitas. Perskaityti pranešimai apie Kauno investicinę ir 5. 
verslo aplinką bei Lietuvos verslo kultūrą.  
Turizmo paroda Charkove, Ukrainoje.  Atstovauta Kauno regionui stendo rengi-6. 
niuose ir perskaitytas pranešimas  apie Kauno ekonominę aplinką  tarptautinėje 
konferencijoje, Charkovo PP rūmuose bei Charkovo srities administracijoje.
Susitikimas su Didžiosios Britanijos prekybos, pramonės ir amatų rūmais Kau-7. 
no LEZ. Perskaitytas pranešimas apie Kauno ekonominę aplinką.
Pasaulinė paroda  „8. EXPO 2010“ Šanchajuje (Lithuanian section of EXPO 2010 
Shanghai Expo Park ZONE C, Plot 07, LTU CHINA). Perskaitytas pranešimas 
„Kauno regiono verslo aplinka“. 
Baigiamoji projekto konferencija „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių 9. 
tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje 
stiprinimas“, paprojektis „Praktinis verslumo ugdymas – norvegų patirtis“. Per-
skaitytas pranešimas „Kauno PPA rūmai – institucija, skatinanti verslumą“. 
Baltijos plėtros forumas Vilniuje. Informacija apue Kauno PPA rūmus kaip ins-10. 
tituciją paviešinta išleistame gide „Baltic Development Forum Summit 2010 
Handbook“.   

Galutinė projekto „11. Women Entrepreneurship in the EU“ konferencija „Women 
Entrepreneurship: Challenging Teaching & Learning Approaches“ Paryžiuje. 
Perskaitytas pranešimas „Moterų verslumas Lietuvoje“. 
Apskritojo stalo diskusija „Verslo internacionalizacija kaip verslo plėtros ben-12. 
dradarbiavimo modelio vystymas tarp Rusijos ir Europos Sąjungos šalių“ Ka-
liningrado PP rūmuose. Perskaitytas pranešimas apie Kauno regiono verslo 
aplinką. 
Grenoblio miesto delegacijos vizitas ir Kauno – Grenoblio susigiminiavusių 13. 
miestų komitetų posėdis Kauno miesto savivaldybėje.  Perskaityti pranešimai: 
„Lietuvos verslo moterų tinklas“, „Kauno regiono verslo aplinka“.

2011 m.
Turizmo paroda Madride, Ispanijoje. Kartu su Kauno prekybos, pramonės ir 1. 
amatų rūmais, Kauno miesto savivaldybės Miesto įvaizdžio ir turizmo skyriumi 
parengtas Kauno miestui skirtas stendas. 
Turizmo paroda 2. „MATKA“ Helsinkyje, Suomijoje. Kartu su Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmais, Kauno miesto savivaldybės Miesto įvaizdžio ir tu-
rizmo skyriumi parengtas Kauno miestui skirtas stendas.  
Turizmo paroda 3. „BIT 2011“ Milane, Italijoje. Kartu su Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmais, Kauno miesto savivaldybės Miesto įvaizdžio ir turizmo 
skyriumi parengtas Kauno miestui skirtas stendas.   
Turizmo paroda 4. „ITB 2011“ Berlyne, Vokietijoje. Kartu su Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmais, Kauno miesto savivaldybės Miesto įvaizdžio ir tu-
rizmo skyriumi parengtas Kauno miestui skirtas stendas. 
Turizmo paroda 5. „MITT 2011“ Maskvoje, Rusijoje. Kartu su Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmais, Kauno miesto savivaldybės Miesto įvaizdžio ir tu-
rizmo skyriumi parengtas Kauno miestui skirtas stendas.
Turizmo paroda 6. „MAP 2011“ Paryžiuje, Prancūzijoje. Kartu su Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmais, Kauno miesto savivaldybės Miesto įvaizdžio ir 
turizmo skyriumi parengtas Kauno miestui skirtas stendas.
ESBO konferencija moterų verslumo tema Vilniuje. 7. 
Vizitas į Grenoblį (tikslas – paskatinti ir užmegzti abipusius tiesioginius verslo 8. 
ir technologinių mainų ryšius). Lietuvos verslo moterų tinklo, Kauno PPA rūmų 
ir Kauno ekonominės situacijos pristatymas. 
Hanzos dienų ekonomikos forumas „Miestas atviras idėjoms ir inovacijoms“. 9. 
Perskaityti pranešimai inovacijų tema. 
Tarptautinis verslo kontaktų renginys „10. Baltic Business Arena“ Stokholme, Šve-
dijoje. Kauno PPA rūmų ir Kauno ekonominės situacijos pristatymas.  
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Informacinis konsultacinis seminaras Tamperėje, Suomijoje. Perskaityti  prane-11. 
šimai „Lietuvos rinkos“  ir „Lietuvos verslo kultūra“. 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) jubiliejinė, 100-oji konferencija Že-12. 
nevoje.  Vyriausybinės delegacijos sudėtyje Lietuvos darbdaviams atstovavo 
Kauno PPA rūmų generalinis direktorius V. Šileikis. Atstovai dalyvavo rengiant 
bei priimant TDO konvenciją „Dėl darbo namuose“.  
VII-oji tarptautinė konferencija „Pasienio bendradarbiavimas: Rusijos Federa-13. 
cija, Europos Sąjunga, Norvegija“, III-asis tarptautinis regionų – Kaliningrado 
partnerių  forumas ir kasmetinė pasienio bendradarbiavimo programos „Lietu-
va – Lenkija – Rusija“ konferencija. Perskaityti pranešimai apie Kauno regiono 
ekonomikos perspektyvas bei Lietuvos verslo moterų tinklo veiklą Lietuvoje.
Verslo misija į Maskvą. Perskaityti pranešimai apie Kauno regiono ekonomikos 14. 
perspektyvas ir Lietuvos verslo moterų tinklo veiklą.
Verslo misija iš Lenkijos. Perskaitytas pranešimas apie Kauno ekonomikos 15. 
perspektyvas.
Verslo misija iš Suomijos. Perskaitytas pranešimas apie Kauno ekonomikos 16. 
perspektyvas.
Korėjos technologijų parkų asociacijos narių vizitas KTU regioniniame mokslo 17. 
parke. Perskaitytas pranešimas apie Kauno regiono ekonomiką.
1-asis18.   tarptautinis projekto partnerių susitikimas „Green Bridges From Grey to 
Greening Jobs“, San Sebastiane, Ispanijoje. Perskaitytas pranešimas apie Kau-
no PPA rūmus ir projektinę veiklą.

1-asis19.   tarptautinis projekto partnerių susitikimas  „Neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo sistemos diegimas Italijos švietimo sistemoje“ Italijoje. 
Perskaitytas pranešimas apie Kauno PPA rūmus,  projektinę veiklą bei Profesi-
nio rengimo skyrių.

12 paveikslas. Kauno regiono viešinimo renginių užsienyje ir užsienio delegacijoms dinamika 

6.2.4.2. Užsienio delegacijos
Rūmai, siekdami kokybiško ir brandaus bendradarbiavimo tarptautinių santykių 

srityje, aiškiai formuoja tikslingą veiklos strategiją ir ieško jos įgyvendinimo formų. 
Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, sparčiai vystomi rūmų ir užsienio šalių institu-
cijų dvišaliai kontaktai, užsienio ekspertų pagalba ir užsienio šalių patirties perėmimas 
teigiamai įtakoja rūmų veiklos kokybę, o patys rūmai tapo gerai žinomi įvairiose pa-
saulio šalyse. Per kadencinį laikotarpį rūmai priėmė delegacijas ne tik iš kaimyninių 
šalių, bet ir Argentinos, Ispanijos, Indijos, Kinijos, Prancūzijos, Rusijos bei Suomijos.  
Apsilankiusių delegacijų skaičius –  53 (žr.: 13 paveikslas).

2008 m.
Latvijos prekybos ir pramonės rūmų narių – verslininkų ir Latvijos Respublikos  1. 
ambasadoriaus Lietuvoje Hardijso Baumanio vizitas.  
Lenkijos delegacijos, 2. „Howard Holding“ atstovų Greg Coughlan  ir Brian 
Madden vizitas. 
Danijos ambasadoriaus 3. Laurids Mikaelsen ir jo žmonos Grete Mikaelsen vizitas. 
Vengrijos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 4. Péter Noszkó-
Horváth bei Vengrijos Respublikos ambasados patarėjo ekonomikos reikalams 
Ágoston Sarlós vizitas.Verslo misija į Maskvą 2011 10 20
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Vokietijos Lipės instituto  prof. dr. 5. Christoph Brake vizitas.  
Varšuvoje veikiančio Kastilijos ir Leon regioninės vyriausybinės agentūros 6. 
„Ade Internacional Excal“ direktoriaus José Antonio Esteván bei patarėjos už-
sienio prekybos reikalams Laura Jañez vizitas.
Lesterio universiteto (Anglija) prorektoriaus prof. 7. Jeff  Knight vizitas.
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės nepaprastojo ir įga-8. 
liotojo ambasadoriaus Simon John Butt vizitas.
Bulgarijos ambasadoriaus 9. Ivan Dantchev vizitas.
Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacijos generalinio sekretoriaus 10. Pont 
Lindberg vizitas.
Taivanio Rotary klubo narių vizitas.11. 
Belgijos Karalystės ambasadoriaus 12. Filip Cumps, Belgijos ambasados Flandri-
jos ekonomikos ir prekybos atstovybės patarėjo ekonomikos klausimais Mar-
tyno Lenkučio ir Belgijos Karalystės ambasados ekonomikos ir prekybos atašė 
Andre Villers vizitas.  
Belgijos Karalystės ambasados ekonomikos ir prekybos atašė 13. Andre Villers ir 
Valonijos regiono delegacijos vizitas.

2009 m.
Edinburgo rūmų Verslo plėtros ir projektų vadovo 1. Roger Horam vizitas. Ben-
dradarbiavimo galimybių aptarimas.
Austrijos prezidento ir jį lydinčios delegacijos vizitas  Kaune. Susitikimas su 2. 
prezidentu ir bendradarbiavimo galimybių aptarimas. 
Bulgarijos prezidento ir jį lydinčios delegacijos vizitas Kaune. Susitikimas su 3. 
prezidentu ir bendradarbiavimo galimybių aptarimas.
Britų analitiko ir žurnalisto 4. John Andrew vizitas.
Slovakijos Respublikos ambasados prekybos ir komercijos skyriaus pirmojo 5. 
sekretoriaus Pavol Baranay vizitas. 
Rytų ir Šiaurės Nyderlandų verslo, mokslo institucijų, vyriausybinių organiza-6. 
cijų atstovų vizitas. 
Lenkijos ambasados Prekybos ir investicijų skyriaus patarėjo vadovo 7. Jan Pu-
chalski ir Antoni Žakewicz vizitas.
Bairoito prekybos, pramonės rūmų direktoriaus 8. dr. Hans. F. Trunzer, juose vei-
kiančio Enterprise Europe Network ir Vokietijos verslininkų vizitas Kaune: at-
naujinta bendradarbiavimo sutartis ir organizuoti verslininkų susitikimai. 
Baltarusijos ambasados ekonomikos patarėjos Jelenos Kopanevos vizitas.9. 
Lenkijos ambasados Prekybos ir investicijų skyriaus patarėjo vadovo 10. Ryšard 
Kowalski ir Antoni Žakewicz vizitas.

Katalonijos PP rūmų ir pramonininkų asociacijos vadovų vizitas. 11. 
Katalonijos politikų bei ekspertų delegacijos vizitas.12. 
 13. Eurochambres Europos reikalų direktoriaus Ben Butters vizitas.
Palenkės regioninės plėtros agentūros, joje veikiančio 14. Enterprise Europe Net-
work darbuotojų ir Lenkijos verslininkų vizitas Kaune. 
Siameno (Kinija) delegacijos, vadovaujamos Siameno savivaldos komiteto pir-15. 
mininko Chen Xiumao vizitas.
Lietuvos komercijos atašė Estijoje bei Estijos ambasadoriaus Lietuvoje ir Esti-16. 
jos prekybos rūmų delegacijos vizitas.
Šiaurės Nyderlandų  investicijų organizacijų ir trijų apskričių valdymo organų 17. 
atstovų Johan Mekkes ir Rob Engelsman vizitas. Aptarti verslo skatinimo klau-
simai aktualiuose pramonės sektoriuose. 
Lenkijos Suvalkų amatininkų ir verslininkų cecho direktorės Boženos Rut-18. 
kowskos ir cecho vadovo Andzej Lewkowicz vizitas.

2010 m. 
Nyderlandų Ekonominės plėtros agentūros atstovės, atsakingos už Baltijos ša-1. 
lis, Marjella Wingelaar bei Nyderlandų Karalystės ambasados ekonomikos ir 
prekybos patarėjo Edvino Varkalos vizitas.    
Norvegijos Vestfoldo apskrities savivaldybės mero patarėjo švietimo klausi-2. 
mais Leif B. Olsen, Notteroy savivaldybės verslo plėtros skyriaus vadovo Jo-
nathan Hall, Norvegijos garbės konsulo Lietuvoje Vytauto Valaičio vizitas.
Kinijos Liaudies Respublikos ambasados patarėjo  3. Zhijun Guo vizitas.
Nepaprastojo ir įgaliotojo Čekijos Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje 4. Radek 
Pech ir pirmojo sekretoriaus ekonomikos ir prekybos klausimais Jan Semerak 
vizitas.
Čekijos – Lietuvos mišrių prekybos rūmų iniciatyvinės grupės vadovo 5. Michal 
Miga vizitas.
Suomijos verslininkų asociacijos prezidento 6. Pekka Niemelä vizitas. 
Siameno verslo atstovų delegacijos, vadovaujamos Kinijos tarptautinės preky-7. 
bos skatinimo tarybos Siameno padalinio prezidento Lin Shuxi vizitas. Pasira-
šyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis.
Ekonomikos eksperto 8. Tom Burton (Škotija) bei UAB „Cormack Consultancy 
Baltic LT“ vykdančiojo direktoriaus Kęstučio Guobio vizitas.
Suomijos žurnalistų  vizitas. Pristatyta Kauno rūmų ir Kauno ekonominė aplinka.9. 
Latvijos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvos Respu-10. 
blikoje dr. Virsis Mārtiņš vizitas.
Prancūzijos ambasados Ekonomikos skyriaus komercijos atašė 11. Sandrine Ciupek, 
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Prancūzijos ambasados Ekonomikos skyriaus vadovo Pascal Fornage, finansų 
eksperto Jerome Baconin, atsakingo už Centrinę Europą ir Baltijos šalis, vizitas.
Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus pavaduotojo 12. Yaron Oppenheimer ir Ny-
derlandų Karalystės ambasados ekonomikos ir prekybos patarėjo Edvino Var-
kalos vizitas. 
Grenoblio miesto mero 13. Michel Destot bei jo vadovaujamos delegacijos vizitas.

2011 m. 
Indijos verslo delegacijos, Indijos ambasadoriaus Lietuvai 1. Deepak Vohra, Indi-
jos – Baltijos prekybos rūmų direktoriaus Gedimino Cituko, Lietuvos ambasa-
doriaus Indijoje Petro Šimeliūno vizitas. 
Suomijos Tamperės regiono vystymo, verslo plėtros agentūros vizitas. Aptartos 2. 
projektinės idėjos. 
Argentinos San Martin miesto mero 3. Ricard Ivoskus vizitas.
Suomijos verslininkų vizitas. 4. 
Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir plėtros Generalinio direktorato inova-5. 
cijų politikos pareigūnės Valentinos Pinnos vizitas. 
Kinijos verslo grupės 6. „Beijing Industrial Group“ valdybos nario Wen Zhang 
vizitas. 
Maskvos verslo moterų klubo  7. „Ženščini buduščej Rossii“ atstovių vizitas. 
Slovėnų – lietuvių klubo „Slobalta“ direktoriaus 8. Aleš Strovs vizitas. 
LR ambasados Šveicarijoje laikinosios reikalų patikėtinės Virginijos Umbra-9. 
sienės, Šveicarijos – Lietuvos  prekybos rūmų prezidento Grazian Pedroja, val-
dybos narių Christian Feldhausen ir Dimitri de Faria e Castro vizitas. 

13 paveikslas. Užsienio delegacijos 

6.3.  Projektų veiklos ir naudos verslui analizė
Nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimas ir dalyvavimas juose yra vienas iš 

2008–2011 m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos prioritetų. Šioje vei-
kloje Kauno PPAR orientuojasi į projektus, stiprinančius:

viešojo ir privataus sektorių partnerystę (4 projektai); •
įmonių konkurencingumo didinimą (4 projektai); •
verslumo ugdymą (3 projektai); •
tarptautinį bendradarbiavimą ir įmonių internacionalizaciją (2 projektai); •
naujoves aplinkosaugos srityje (3 projektai); •
žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimą (5 projektai); •
novatoriškus sprendimus profesinio rengimo sistemoje (5 projektai). •

Projektuose įgyta patirtis didina darbuotojų kompetenciją, o projektų rezultatai 
panaudojami rengiant mokymus įmonėms bei teikiant konsultacijas. Užmegzti tarp-
tautinės partnerystės ryšiai naudingi rūmų veiklos kokybei gerinti, paslaugoms plėsti.  
Projektinės veiklos kryptys pateikiamos 14 paveiksle:

14 paveikslas. Kauno PPA rūmų projektinės veiklos kryptys

Pagrindinės programos, kuriose aktyviausiai dalyvauja Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai, yra Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci programa, Europos 
Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato programos, Sąjunginė bendroji 
Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programa, Norvegijos fondai bei ES struktūriniai 
fondai. Informacija apie vykdytus ir vykdomus projektus pateikiama 22 lentelėje:
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Vykdyti ir vykdomi projektai
22 lentelė

Pavadinimas Pradžia Pabaiga Nauda nariams ir rūmų specialistams
LPPAR asociacijos ES struktūrinių fondų projektas 
„Darbo su moderniomis technologijomis praktikos 
priežiūros paslaugos“

2007 12 2008 11
Patikrintos 896 Kauno regiono praktinio mokymo vietos, sertifikuota 50 praktikos vadovų. Nauda regio-
nui – geresnė praktinio mokymo kokybė mokiniams. Rūmų  profesinio rengimo specialistai įgijo analiza-
vimo ir vertinimo įgūdžių.

„Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asocia-
cija skatina moterų verslumą ir stiprina partnerystę“

2008 05 2008 11

Projektas įvykdytas visuose šalies regionuose, visose 10 apskričių. Moterų verslininkių grupės sudarytos prie 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus rūmų. Sukurtas Verslo moterų tinklas, tinklo internetinė sve-
tainė (www.verslomoterys.lt), organizuota ir pravesta vaizdo konferencija, paskelbti straipsniai regiono spau-
doje, išleisti informaciniai lankstinukai. Sukurtas Verslo moterų tinklas visuose regionuose paskatino vienytis 
moteris verslininkes laisvanorišku ir partnerystės pagrindu, siekiant sustiprinti moterų verslumą, skatinti jų 
ekonominį savarankiškumą bei norą pradėti ar vystyti savo verslą, aktyvinti jų dalyvavimą verslo sprendimų 
priėmimo procesuose bei tarptautiniuose ryšiuose. Visa tai prisideda prie darnios ir tolygios regionų plėtros. 

„Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – 
įmonių žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir gebėji-
mų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” 
Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0090

2006 03 2008 06

Projektas buvo vykdomas pagal BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos 
kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.  
Projekto tikslas – didinti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – įmonių konkurencingumą, in-
vestuojant į mokymus ir įgūdžių formavimą, siekiant kelti darbuotojų kvalifikaciją bei padėti jiems prisitai-
kyti prie darbo rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių. Projekto vertė: 2 060 116 Lt, jį rėmė 
Lietuvos Respublika, iš dalies finansavo Europos Sąjunga,  25 proc. investavo  įmonės – projekto partnerės. 
Projekte dalyvavo įmonės: UAB „Baltic Software Solutions“, UAB „Baltijos programinė įranga“, UAB 
„BMG Consulting“, UAB „Columbus IT Partner“, UAB „Festo“, UAB „Hitech“, Kauno PPA rūmai, UAB 
„Projektų gama“, UAB „Proringas“, UAB „Santaviltė“, UAB „Sekasoft“, UAB „Selteka“, UAB „Skaitos 
kompiuterių servisas“. Tai  inovatyvios bendrovės, žinių siekimas joms buvo labai aktualus. 
Projekto metu parengti 25 vadybinių temų moduliai ir vyko mokymai šiomis temomis: aukščiausios grupės 
vadovams – „Strateginis inovatyvios įmonės valdymas“, „Darbas aukščiausio lygio vadovų komandoje“, 
„Efektyvūs valdymo sprendimai, pokyčių inicijavimas ir valdymas inovatyvioje įmonėje“, „Komandos 
formavimas ir valdymas inovatyvioje įmonėje“, „Darbuotojų veiklos (rezultatų) valdymas inovatyvioje 
įmonėje“, „Finansai ne finansų vadovams“, „Inovatyvios įmonės konkurencinė aplinka ir vadovo veiks-
mai šioje aplinkoje“, „Konkurencinės aplinkos prognozavimo metodikos“, „Inovacijų samprata, inova-
tyvių produktų/projektų rizikos valdymas bei inovatyvių projektų finansavimo galimybės“; viduriniosios 
grupės vadovams – „Inovatyvių projektų valdymas“, „Padalinio veiklos planavimas ir valdymas aukštųjų 
technologijų įmonėje“, „Susirinkimų parengimas ir pravedimas“,  „Komandos formavimas ir valdymas“, 
„Bendradarbiavimas inovatyvioje organizacijoje“,  „Pardavimo proceso valdymas“,  „Derybos“,  „Marke-
tingo planavimas, rinkodaros strategijos parengimas“,  „Inovacijų samprata, inovatyvių produktų/projektų 
rizikos valdymas bei inovatyvių projektų finansavimo galimybės“; vadybininkams – „Inovatyvių įmonių 
produktų pardavimo psichologija“, „Įtikinanti prezentacija“, „Inovatyvių įmonių produktų pardavimo bū-
dai ir technikos“,  „DiSC klientų aptarnavimas“,  „Sudėtingų aptarnavimo situacijų valdymas“, „Klientų 
aptarnavimo principai ir įgūdžiai“, „Inovacijų samprata, inovatyvių projektų rengimas bei finansavimo 
galimybės“; modulis visiems darbuotojams –  „Inovacijų supratimas, inovatyvi komanda, projektai, jų fi-
nansavimo ir realizavimo galimybės“. Taip pat parengti 3 mokymo moduliai ir 18 temų  IT specialistams. 
Projekto pabaigoje savo kvalifikaciją pakėlė 333 (126 vadovai, 207 kiti darbuotojai) projekto partnerių 
darbuotojai, buvo organizuota 3202 mokymo dienos (skaičiuojant pagal visų įmonių darbuotojų mokymosi 
dienų skaičių). Projekto dalyvių atsiliepimai apie parengtus modulius ir mokymus labai geri: mokymai 
padeda įmonėms užtikrinti konkurentabilumą, kurti naujus produktus/paslaugas, maksimaliai patenkinti 
vartotojų poreikius ir įgyvendinti naujus projektus.  Pasak UAB „BMG Consulting“ prezidento A. Bačiliū-
no, projektas naudingas, sudaryta sisteminga mokymų metodika, darbuotojai daugiau sužinojo apie inova-
tyvaus verslo vadybą, įmonėms mokymai kainavo gerokai pigiau.  Pagal projekto dalyvių poreikį nupirktos  
98 pavadinimų 235 verslo knygos, kurios išdalintos įmonėms.   
Viso projekto metu vyko administravimo veikla, biudžeto keitimai, parengtos viešųjų konkursų dokumen-
tacijos, parengta dešimt mokėjimo prašymų, 2 tarpinės ataskaitos ir galutinė projekto ataskaita, panaudotas 
visas skirtas biudžetas (tik 2,71 Lt grąžinti į fondą). Šio projekto administravimas suteikė Kauno PPA rūmų 
darbuotojams žinių ir patirties didelių projektų vadyboje. Projekto veiklą ir pasiekimus teigiamai vertina 
tiek įmonės, tiek Europos socialinio fondo agentūra.  
Viso projekto renginiuose dalyvavo 13 įmonių.
Informacija apie projektą: http://chamber.lt/LT/Pradzia/Projektai/Ivykdyti/Kauno-prekybos-pramones-ir-ama-
tu-rumu-nariu-imoniu-zmogiskuju-istekliu-kompetencijos-ir-gebejimu-prisitaikyti-prie-pokyciu-ugdymas
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Pavadinimas Pradžia Pabaiga Nauda nariams ir rūmų specialistams

„Paneuropinės verslo kooperacijos schemos ES 
plėtros kontekste – Cross Bo II“ 2007 01 2008 11

Projektas skirtas maisto, metalo ir medienos pramonėje dirbančioms įmonėms. Projekto tikslai – seminarų 
organizavimas įmonėms apie tarptautinį bendradarbiavimą, konkretaus sektoriaus plėtrą ir iššūkius konku-
rencingumui, informacijos teikimas apie klasterius  bei  partnerių paieška įmonėms, organizuojant kontaktų 
muges kartu su Europoje vykstančiomis parodomis, internetinės kontaktų mugės ir „atvirkštinio aukciono“ 
organizavimas. 
Projekte dalyvavo 12 Europos valstybių: Estija, Vokietija, Italija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Če-
kija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Didžioji Britanija, trys asocijuoti partneriai iš Rusijos, Indijos ir Kinijos. 
2007 m. vyko dvi kontaktų mugės: Gdanske, Lenkijoje, gegužės 24–25 d. kartu su tarptautine Gdansko 
paroda (dalyvavo 1 įmonė iš Lietuvos, kuri susitiko su 9 įmonėmis iš Europos valstybių) ir Stokholme, 
Švedijoje, spalio 18–19 d. kartu su Skandinavijos technikos paroda (dalyvavo 1 įmonė, kuri susitiko su 5 
potencialiais partneriais iš Europos valstybių).
Atliktos medienos, metalo ir maisto pramonės įmonių apklausos, išanalizuotos sektorių veiklos perspekty-
vos, parengtas šalies ekonominis pristatymas, parengta informacija apie verslo kultūrą Lietuvoje. Išleistas 
leidinys „Verslo kultūra ES“. 
Organizuotos 2 el. kontaktų mugės „Atvirkštinis aukcionas“ (80 įmonių, 23 iš Lietuvos), „Internetinė kon-
taktų mugė“ (69 įmonės, 23 iš Lietuvos), 91 vienas susitikimas (vidutiniškai po 5 susitikimus kiekvienai 
Lietuvos įmonei) medienos pramonės sektoriams. 
Vilniuje 2008 m. kovo 27–28 d. kartu su parodomis „Baldai 2008” ir „BMTf’ 2008“ mugėje dalyvavo 
164 įmonės. 2007 m.  ir 2008 m. intensyviai vyko parengiamieji šios mugės darbai. Tai bene didžiausias 
daugiašalis verslo renginys, kurį organizavo Kauno PPA rūmai. Jo metu dalyvavo 78 Lietuvos įmonės, 86 
įmonės iš 11 valstybių, įvyko 1682 susitikimai (vidutiniškai 10,26 vienai įmonei). 
2008 m. organizuoti du seminarai: „Medienos gaminių standartizacija ir sertifikavimas Lietuvoje ir ES“ (26 
dalyviai, 20 įmonių), „Klasteriai – naujos galimybės verslui“ (17 įmonių). 
Įmonėms dalyvavimas visuose projekto renginiuose buvo nemokamas, įmonė turėjo mokėti tik už kelionę, 
gyvenimą viešbučiuose.
Kauno PPA rūmų darbuotojai, vykdydami šį projektą, įgavo žinių ir patirties, kaip organizuoti verslo kon-
taktų renginius greta parodų, el. verslo kontaktų renginius, užmezgė bei plėtojo kontaktus su visos Lietu-
vos medienos pramonėje veikiančiomis įmonėmis, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija, EK 
atstovybe. 
Viso Cross – Bo II projekto renginiuose dalyvavo 240 įmonių. 

Leonardo da Vinci programos  naujovių perkėlimo 
projektas E-RESPYME „SVV įmonių socialinė 
atsakomybė“
Nr. ES/07/LLP-LdV/TOI/149022

2007 11 2009 10

Vadovaujantis projekto metu atrinktais metodais ir procedūromis išanalizuotos kiekvienos projekte daly-
vaujančios šalies mokymosi sistemos ir nustatytos reikalingos profesinės kompetencijos etinės ir sociali-
nės atsakomybės valdymui SVV įmonėse. Sukurtas mokymosi mechanizmas, kuriuo SVV įmonės galėtų 
susisteminti ir atlikti reikalingus veiksmus etinės ir socialinės atsakomybės valdymui. Taip pat sukurta 
integruota mokymosi sistema (išleistas CD su programa), naudojantis ja plėtojamos visos kompetenci-
jos, reikalingos praktiškai įgyvendinti socialinės atsakomybės metodus SVV įmonėse. Sukurta sistema 
yra naudinga tiek visiškai nesusidūrusiems su socialiai atsakinga veikla, tiek pažengusiems ĮSA veikloje 
SVV įmonių vadovams. 3 rūmų darbuotojai pakėlė kvalifikaciją įmonių socialinės atsakomybės ir projektų 
valdymo srityje.

Leonardo da Vinci programos  naujovių perkėlimo 
projektas „Į produktyvumą orientuotos sistemos 
įmonėje“
Nr. DE/07/LLP-LdV/TOI/147006

2007 11 2009 10

Tikslas – sukurti biomechanikos žinių mokymosi medžiagą. Sukurta mokymosi medžiaga „Ortopedijos 
technikams reikalingos kojų biomechanikos srities pažintinės kompetencijos“, įvyko AB „Ortopedijos 
technikos“ 65 technikų mokymai. Per sklaidos seminarą 2009 m. kovo mėn. medžiaga taip pat įteikta 10 
Lietuvos ortopedijos versle dirbančių įmonių (seminare dalyvavo 51 klausytojas). 3 rūmų darbuotojai pa-
kėlė kvalifikaciją mokymo metodikų rengimo, projektų valdymo srityse. 
Išsami informacija apie projektą ir projekto rezultatus: 
www.lernaufgabensysteme.eu 

Leonardo da Vinci programos  naujovių perkėlimo 
projektas „Inovatyvūs neformalaus mokymosi pripa-
žinimo metodai ir procedūros turizmo sektoriuje“ 
Nr. LLP-LdV-TOI-2007-LT-0011.

2007 10 2009 10

Tikslas – sukurti metodologines praktines rekomendacijas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripa-
žinimui. Atlikti tyrimai, parengtos metodikos, mokomosios medžiagos vertintojui, sukurta  elektroninė 
kompetencijų vertinimo programa, išleista knyga „Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pripažinimui“. Organizuota projekto baigiamoji konferencija, dalyvavo 50 klausy-
tojų.  Viešbučio sektoriaus įmonėms ir darbuotojams sukurta darbuotojų vertinimo ir įsivertinimo sistema. 
Projekto partneriai – Kauno kolegija, Kauno prekybos ir verslo mokykla, VDU šias metodikas naudos 
vertindami neformaliu būdu įgytas kompetencijas. 3 rūmų Profesinio rengimo skyriaus darbuotojai pakėlė 
kvalifikaciją neformaliojo ir savaiminio mokymosi metodikų rengimo ir projektų valdymo srityje. 
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Pavadinimas Pradžia Pabaiga Nauda nariams ir rūmų specialistams

Europos Komisijos programa „Sulaužykite lyčių 
stereotipus. Suteikite galimybę talentui“
Nr. VC/2008/1046,
projekto sutarties Nr. 1 VC/2007/0350 atnaujinimas 
„Keliant įmonių sąmoningumą dėl kovos su lyčių 
stereotipais” 

2008 12 2009 12

Kauno PPA rūmai šiame projekte veikė kaip nacionalinis centras ir vykdė veiklą nacionaliniu lygiu. Projekto 
tikslas – padėti privataus sektoriaus įmonėms, ypač mažoms ir vidutinio dydžio (MVĮ), geriau suprasti lyčių 
lygybės ir stereotipų nepaisymo privalumus darbo sferoje ir tokiu būdu pagerinti savo konkurencingumą. 
2009 m. rugpjūčio 25–27 d. vykusiuose praktiniuose mokymuose dalyvavo 70 dalyvių. Praktinių mokymų 
metų dalyviams suteikta išsami informacija, įteiktas praktinių įrankių komplektas „Kaip griauti lyčių stereo-
tipus ir kurti tvirtą įmonę: patarimai ir įrankiai protingam vadovui“. Dalyviai pagal praktines užduotis dirbo 
darbo grupėse. 2 rūmų darbuotojai pakėlė kvalifikaciją lyčių lygybės klausimais ir projektų valdymo srityje. 
Išsami informacija apie projektą ir projekto rezultatus:  www.businessandgender.eu

Erasmus programos projektas „Moterų verslumas 
ES“ (Women‘s Entrepreneurship in the European 
Union (WEEU)
Nr. 142364-LLP-1-2008-1-UK-ERASMUS-ECUE

2008 10 2010 09

Projekto tikslas – skatinti moterų verslumą, paskatinti ir padrąsinti moteris pradėti verslą. Pirmajame pro-
jekto etape 2009 m. rugsėjo 7–11 d. surengta tarptautinė moterų verslumo mokomoji stovykla (dalyvavo 
25 dalyvės). Antrojo etapo metu pradėtos įgyvendinti mentorystės mokymų veiklos. 2010 m. birželio 18 d. 
surengta konferencija Lietuvoje. Konferencijos tikslas – projekto rezultatų sklaida (26 dalyviai). Parengti 
5 atvejai („Cases studies“) kaip gerosios praktikos pavyzdžiai moterų verslumui skatinti. 2010 m. rugsėjo 
16 d. kartu su projekto partneriais iš Paryžiaus ir Velso surengta galutinė projekto „Women Entrepreneurs-
hip in the EU“ konferencija „Women Entrepreneurship: Challenging Teaching & Learning Approaches“ 
Paryžiuje. Galutinės konferencijos tikslas – projekto rezultatų (sukurtos metodologijos ir įrankiai moterų 
verslumui skatinti) sklaida bei sukurtos internetinės svetainės  www. weeu.eu  pristatymas. Rūmų darbuo-
tojai pakėlė kvalifikaciją  projektų valdymo srityje.
Išsami informacija apie projektą ir projekto rezultatus: www.weeu.eu

Leonardo da Vinci programos  naujovių perkėlimo 
projektas „Novatoriškų, patirtimi grįstų mokymo(si) 
metodų diegimas vadovų mokyme“
Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0028

2008 10 2011 09

Specifinis projekto tikslas – įtvirtinti „atvejo“ analizės mokymo-mokymosi metodą mokant vadovus bei su-
teikti dėstytojams ir instruktoriams „atvejo“ rengimo ir jo taikymo mokymuose kompetencijas. Bendras pro-
jekto tikslas – perkelti ir išvystyti novatoriškus, verslo patirtimi grįstus mokymo(si) metodus, skirtus gerinti 
vadovų mokymo kokybę. Projekto metu sukurti ir aprašyti 5 įmonių atvejai (3 Lietuvos ir 2 Estijos), kuriuos 
projektui pasibaigus European Case Clearing House paskelbė savo duomenų bazėje. Šie aprašyti verslo atve-
jai bus naudojami vadovų mokymo kokybės gerinimui. 2010 m. kovo 26 d. ir balandžio 2 d. ISM Vadybos 
ir ekonomikos universiteto dėstytojai rengė nemokamus „atvejų“ analizės mokymus vadovams ir vadybinin-
kams (dalyvavo 4 rūmų nariai įmonės, 39 darbuotojai), kurių metu buvo nagrinėjami aprašyti įmonių verslo 
atvejai. Dalyviai sprendė įvairias su įmonių veikla susijusias situacijas, teikė pasiūlymus. Mokymų metu daly-
viai įgijo patirties, kurią galės pritaikyti ir savo įmonių veikloje. Projekto veikloje aktyviai dalyvavo 4 Kauno 
PPA rūmų įmonės narės. Pilotinių mokymų metu dalyvavo daugiau kaip 30 darbuotojų iš šių įmonių.

„Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp 
vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių 
Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas”, paprojektis 
„Praktinis verslumo ugdymas – norvegų patirtis“

2009  09 2010 06

Paprojekčio tikslas – plėtoti aukštesnio lygmens švietimo darbuotojų, mokyklų vadovų, mokytojų kompeten-
cijas perimant pažangią Norvegijos verslumo ugdymo patirtį bei siekiant švietimo sistemos kokybės gerinimo 
ir partnerių bendradarbiavimo stiprinimo. Kauno PPAR vaidmuo: miesto verslo bendruomenės atstovų įtrau-
kimas į verslumo ugdymo procesą; bendradarbiavimas su Norvegijos partneriais ir patirties perėmimas ugdant 
verslumą; aktyvus įsitraukimas rengiant bei dalyvaujant teoriniuose/praktiniuose seminaruose, verslo įgūdžių 
formavimo mokymuose, paskaitose, dalyvauta edukacinėje išvykoje į Norvegiją, prekybinėje mugėje Kaune. 

Leonardo da Vinci programos  naujovių perkėlimo 
projektas „Mokymo naujovės“
Nr. ES/09/LLP-LdV/TOI/149050

2009 10 2011 09

Projekto tikslas – tarptautiniu mastu kurti, plėtoti ir pritaikyti mokymo vadovą formalaus ir neformalaus 
mokymo mokytojams/dėstytojams jų kompetencijų, susijusių su inovatyviu mokymu, gerinimui. Parengti 
mokymo medžiagos moduliai: „Emocinis intelektas“, „Įžvalgumas“, „Kūrybiškumas ir kritinis mąstymas“, 
„Imlumas ir pozityvumas“, „Komandinis darbas“. Sukurtų mokymo planų ir medžiagos pagrindu parengtas 
metodologinis vadovas grupės dinamikos naudojimui vystant inovacijas formalaus mokymosi aplinkose. 
Sukurta projekto svetainė 5 kalbomis. 
Išsami informacija apie projektą ir projekto rezultatus: www.traininginnovation.eu

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas 
„Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“ 
Nr. DE/10/LLP-LdV/TOI/147320 2010 10 2012 09

Projekto tikslas – remiantis Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų patirtimi, sukurti 
pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formą, kai mokymas vykdomas darbo vietoje: įmonėje, 
įstaigoje, organizacijoje ir t.t. Teorinis mokymas gal būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje 
mokykloje. Pagal pateiktas projekto partnerių nacionalines ataskaitas apie pameistrystę ir savo šalyse vei-
kiančias pameistrystės mokymo sistemas atlikta lyginamoji analizė ir paruoštos praktikos rekomendacijos 
pameistrystės mokymo sistemai sukurti Lietuvoje.
Išsami informacija apie projektą ir projekto rezultatus: www.devapprent.eu

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas: 
„Neformalaus mokymo pripažinimas Italijos švietimo 
ssitemoje“, turizmo sektorius Nr. 2011-1IT1-LEO05-
01879-CUP COPDE G52F11000070006

2011 10 2013 09

Projekto tikslas – 2007–2009 m. Kauno PPAR vykdyto Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projekto 
rėmuose sukurtos metodologijos neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimui perkėlimas į Italijos 
švietimo sistemą Toskanos regione. Eksperimentinis modelis bus kuriamas Grosseto provincijoje. Rūmų 
vaidmuo projekte – ekspertinis. Išsami informacija apie projektą: www.informedu.it
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Pavadinimas Pradžia Pabaiga Nauda nariams ir rūmų specialistams
Leonardo da Vinci programos projektas „Bridges 
from grey to green jobs“
Nr. 518525-LLP-2011-ELEONARDO-LMP

2011 10 2013 09
Projekto tikslas – skatinti naudotis Europos kvalifikacijų skaidrumo instrumentais (Europos kvalifikacijų 
sistema, ECVET, Europasu), didinti įsidarbinimo galimybes, mobilumą, produktyvumą „atsinaujinančios 
energijos“ sektoriuje.

Specific actions
programos projektai
„Geresnė aplinka – geresnis verslas“
 Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283591- BEBB

2011 12 2013 01

Projekto tikslas – suteikti įmonėms individualias paslaugas, mentorystę ir integruotus aplinkosauginius 
įrankius bei procesus. Projekto metu bus įvertinama situacija Lietuvoje atliekų tvarkymo sektoriuje, rengia-
ma strategija identifikuotoms problemoms spręsti. Parengtos metodikos ir įgyvendinimo planai, kaip siekti 
pažangos atliekų tvarkymo srityje, perteikti gerosios praktikos pavyzdžiai. 

Specific actions
programos projektai
„Geresnė aplinka – geresnis verslas“
 Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283469- PRISM

2011 12 2013 01

Projekto tikslas – suteikti įmonėms individualias paslaugas, mentorystę ir integruotus aplinkosauginius 
įrankius bei procesus. Projekto metu bus įvertinama situacija statybų sektoriuje, atliekų surinkimo bei uti-
lizavimo sektoriuose. Įmonėms bus suteiktos konsultacijos, kaip įsidiegti modernesnes priemones šiuose 
sektoriuose, užtikrinta geresnė sąveika tarp rinkoje veikiančių dalyvių (įmonės, kontroliuojančios instituci-
jos, atliekų tvarkytojai), įdiegti EMAS aplinkosauginius sertifikatus ir atitikti ISO14001 reikalavimus.

„Strengthening business performance management 
in economic networks (SeBPEN)“ 2012 02 2014 01

Projekto tikslas – inovatyvių verslo valdymo metodų perkėlimas Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo 
projekto rėmuose, taip pat  verslo bei tarptautinių ekonominių tinklų bendradarbiavimo pagyvinimas ir 
sustiprinimas. Tikslinė projekto grupė – MVĮ ir verslo paramos organizacijos. 

„EEN-EIBIC-150240-LITHUANIA“ Enterprise 
Europe Network 2008 01 2014 12

Europos verslo ir inovacijų tinklo tikslas Lietuvoje yra integruotų nemokamų paslaugų, skirtų Lietu-
vos verslo ir inovacijų paramai teikimas, taip prisidedant prie konkurencingumo ir novatoriškų pajėgu-
mų bendruomenėje kūrimo, ypatingą dėmesį atkreipiant į Lietuvos SVV poreikius. Šio projekto paslaugų 
vartotojų tikslinė grupė yra smulkaus ir vidutinio dydžio įmonės, inovatyvios, į technologijas orientuotos 
įmonės, universitetai, tyrimų laboratorijos, mokslo ir technologijų parkai, slėniai bei verslo ir inovacijų 
paramos organizacijos.
Projekto vizija – bendradarbiauti ir skatinti tarptautinį verslą, perduoti inovacijas ir technologijas bei pritai-
kyti įvairaus pobūdžio paslaugas pagal SVV poreikius, tapti informacijos tašku ir ekspertu ES vieningosios 
rinkos srityje, užtikrinti  ryšį tarp ES ir SVV įvairių iniciatyvų klausimais.
„EIBIC LITHUANIA“ projekto laikotarpis: 2008–2014 m., tačiau šis laikotarpis dalijamas į tris dalis: 2008– 
2010 m., 2011–2012 m. ir 2013–2014 m. Projekto bendroji sutartis su Europos Komisija pasirašyta šeše-
riems metams, o su Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų agentūra iki 2012 m. pabaigos. 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei konsorciumas Lietuvoje sėkmingai įgyvendino 2008–2010 
m. programą ir tęsia veiklą. Europos Komisija, įvertinusi visų projekto partnerių pasiektus rezultatus, nu-
sprendė veiklą pratęsti ir 2014–2020 m. etape.
Projektas yra iš dalies finansuojamas iš Europos Komisijos (60 %), todėl visos teikiamos paslaugos yra 
nemokamos. Detaliau paslaugos aprašomos: 7.2. Integruota Enterprise Europe Network veikla.
Išsami informacija apie projektą ir projekto rezultatus: www.paramaverslui.eu

„Jaunimo verslai – Marijampolės apskrities konku-
rencingo verslo ateitis“  (LR Ūkio ministerija) 2008 05 2008 12

Projekto tikslas – jaunimo verslumo ugdymas. Buvo lankomos Marijampolės apskrities įmonės, rekla-
muojamos per Marijampolės televiziją, buvo viešinama rūmų veikla, vyko dialogas tarp verslo įmonių su 
Marijampolės kolegija, Marijampolės profesinio rengimo centru bei valdžios institucijomis, formuojant 
palankią jaunimo verslumo ugdymui aplinką. Projekto metu į rūmus įstojo 3 įmonės.

„Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas 
Lietuvoje“ (įgyvendinamas pagal kvietimą Nr. 
EIF/2009/3 Europos fondo trečiųjų šalių piliečių 
integracijai programos paramai gauti)

2010 01 2010 12

Projekto tikslas – suburti socialinius partnerius į regioninius socialinės partnerystės tinklus imigracijos 
efektyvinimui. Socialinės partnerystės tinklas – tam tikrų įgūdžių turinti įvairių institucijų grupė, kuri 
siekia bendro tikslo – padėti asmenybei spręsti iškylančias socioedukacines problemas, ugdyti ar tobulinti 
turimus sociokultūrinius, mobilumo įgūdžius, mokytis spręsti problemas ir integruotis besikeičiančiame 
pasaulyje. Pirmajame projekto etape Marijampolėje surengtas socialinių partnerių susitikimas – seminaras 
(dalyvavo 15 dalyvių). Antrojo etapo metu bus surengtas antras seminaras, kuriuo siekiama pasidalinti 
užsienio šalių ir Lietuvos imigracijos efektyvinimo, su imigracija susijusių bendradarbiavimo tinklų kūri-
mo patirtimi, apsvarstyti imigrantų integracijos gerinimo perspektyvas. 2010 m. rugsėjo mėnesį projekto 
veikloje dalyvaujantis rūmų darbuotojas vyko 6 dienų trukmės stažuotėn į Angliją. Tikslas – susipažinti su 
Anglijos trečiųjų šalių piliečių imigraciją apibrėžiančiais įstatymais, imigracijos sistema, sukurtais partne-
rystės ryšiais imigracijos gerinimui.  
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Pavadinimas Pradžia Pabaiga Nauda nariams ir rūmų specialistams

„Marijampolės miesto įvaizdis šiandien: verslo ga-
tvė, faktai ir... vizijos“ (skirta Marijampolės miesto 
dienoms ir Europos verslininkystės savaitei kartu su 
Europos diena pažymėti) (Marijampolės sav. SVV 
rėmimo fondas)

2010  01 2010 12

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę formuojant Marijampolės 
miesto įvaizdį, ugdyti jaunimo pilietiškumą ir suteikti verslininkams galimybę gauti nemokamas viešąsias 
paslaugas. Projekto tikslai pasiekti šiomis veiklomis: 1. projekto viešinimo priemonių sklaida; 2. Marijam-
polės miesto  įvaizdžio tyrimas (tyrimo tikslas – įvertinti Marijampolės miesto įvaizdį verslo bendruomenės 
akimis); 3. konkursas jaunimui „Mano miesto šūkis“; 4. leidinio „Marijampolės miesto įvaizdis šiandien: 
verslo gatvė, faktai ir... vizijos“ leidyba; 5. konferencija –  forumas „Marijampolės miesto įvaizdžio forma-
vimas: verslo gatvė, faktai ir... vizijos“; 6. „atvirų durų dienos“ Marijampolės verslininkams Kauno PPA 
rūmų Marijampolės filiale; 7. „atvirų durų dienos“ Marijampolės jaunimui Kauno PPA rūmų Marijampolės 
filiale.
Atliktas Marijampolės miesto įvaizdžio tyrimas verslo požiūriu bei įvykdytas  konkursas jaunimui „Mano 
miesto šūkis“, išleistas leidinys „Marijampolės miesto įvaizdžio formavimas: verslo gatvė, faktai ir... vizi-
jos“, surengta baigiamoji konferencija. Renginio dalyvių skaičius:  51.

Projektas „Pažink, kur ir verslauk Marijampolėje“ 
Marijampolės apskrities verslininko dienai minėti 
(Marijampolės sav. SVV rėmimo fondas) 2011 05 2011 12

Projekto tikslas – Marijampolės savivaldybės valdžios, verslo bendruomenės ir jaunimo bendradarbiavimo 
skatinimas, stiprinant savivaldybės konkurencinius pranašumus. Projekto metu bendrų verslo ir jaunimo 
iniciatyvų veiklų dėka skatinamas verslumas, bendradarbiavimo tinklų kūrimas, amatų ir alternatyviųjų 
verslų steigimas, kūrybiškumas ir pilietiškumas. Tikslinės projekto grupės –  Marijampolės savivaldybės 
verslo įmonės, amatų sektoriaus atstovai, jaunimas. Projekto rezultatai: surengtas konkursas „Pažink, kurk 
ir verslauk Marijampolėje“, kuris skatina verslo ir jaunimo bendradarbiavimą, verslo gerosios patirties 
sklaidą, domėjimąsi Marijampolės verslo ištakomis; surengti debatai skatinant verslo ir jaunimo bendradar-
biavimą, ugdant verslumą ir pilietiškumą; išplėsta Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo klubo „Intelektas“ 
veiklos kryptis, įtraukiant jaunimo atstovus į verslo klubo veiklą, skatinant verslo gerosios patirties sklaidą 
tarp jaunimo ir bendrų veiklų inicijavimą Marijampolės patrauklumo ir konkurencinių pranašumų stiprini-
mui; organizuotos trys „atvirų durų dienos“ (seminarai) filiale: jaunimui – 1, MVĮ sektoriaus atstovams – 1, 
amatų/alternatyviųjų verslų sektoriaus atstovams – 1. 

„Informacinės- konsultacinės platformos sukūrimas: 
regionų imigracijos centrų plėtra Lietuvoje“
Nr. EIF/2010/4/16/PG/2
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos 
programa

2011 01 2011 12

Projekto tikslas – sukurti informacinę-konsultacinę platformą regioninių imigracijos centrų plėtojimui Lie-
tuvoje, tobulinant bendradarbiavimo ir koordinavimo ryšius. Surengti 2 seminarai, dalyvavo 42 atstovai iš 
20 įmonių. Suteikta 112 konsultacijų Marijampolės apskrities įmonių/įstaigų specialistams trečiųjų šalių 
įdarbinimo klausimais Lietuvoje.

Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Gyvenimo 
įgūdžių integravimas ir diegimas profesijos moky-
me“ 
Nr. LLP-LdGV-VEPRO-2009-LT-0268

2009 09 2010 08

Projekto tikslas – asmeninių daugiafunkcinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas. Projektas skirtas 
panaudoti Vakarų Europos patirtį profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimui. Stažuotė Jungtinėje Ka-
ralystėje, Norton Rodstock College – mokytojų ir specialistų mokymas.  Kauno PPA rūmų Marijampolės 
filialo vaidmuo –  informacijos sklaida ir renginių organizavimas apie projekto gerąją patirtį Marijampolės 
apskrities verslo įmonėms. 

„Life – pagrindinės gyvenimo įgūdžių kompeten-
cijos“ 
Nr. UK/08/LLP-LdV/TOI/163-115 2008 11 2010 10

Projekto tikslas – sukurti programą profesijos mokytojams, padėsiančią jiems integruoti gyvenimo kompe-
tencijas savo profesijos mokyme. Šio projekto esmė – pagrindinių gyvenimo kompetencijų tobulinimas, pa-
remtas mokymosi visą gyvenimą koncepcija. Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo dalyvavimas projekte 
paskatino organizacijų partnerystę, skirtą didinti regiono ir šalies konkurencinius pranašumus. Kauno PPA 
rūmų Marijampolės filialo vaidmuo – informacijos sklaida ir renginių apie projekto gerąją patirtį organiza-
vimas Marijampolės apskrities verslo įmonėms.

DEVAPPRENT projekto partnerių susitikimas Tulūzoje 
2011 05 19

Regionų plėtros konferencija Marijampolėje 2011 10 26 Projekto apie mokymų naujoves partnerių susitikimas 
Ispanijoje 2011 10 27

Projekto „Inovatyvūs neformalaus mokymosi 
pripažinimo metodai ir procedūros turizmo sektoriuje“ 
pristatymas partneriams 2008 10 24
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6.4. Dokumentų įforminimas
2008–2011 m. 302 kartus patvirtintas dokumentų autentiškumas.
Per šį laikotarpį buvo išduotos 25 nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes 

patvirtinančios pažymos. 2011 m. išduota 13 pažymų, daugiausia kreipėsi ūkininkai 
dėl sunaikintų pasėlių po 2010 m. rugpjūčio 8 d. škvalo. Duomenys pateikiami 23 
lentelėje ir 15 paveiksle:

Dokumentų išdavimas 2008–2011 m.

23 lentelė
Dokumentas  2008 2009 2010 2011 Iš viso
Autentiškumo patvirtinimas 94 68 78 62 302 
Force Majeure pažymos 6 1 5 13 25

15 paveikslas. Dokumentų išdavimas 

2008–2011 m. išduoti 21 262 prekių kilmės sertifikatai. Rūmų nariams išduoti ser-
tifikatai sudarė 38,5 %.

2010 m. liepos 13 d. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų valdybos posė-
dyje buvo patvirtinta vieninga prekių kilmės sertifikatų išdavimo tvarka Lietuvoje. Ši 
tvarka nustatė vienodus reikalavimus pateikiamiems dokumentams ir bendrą sertifika-
tų įforminimo metodiką. Metodika įpareigojo visus Lietuvoje veikiančius prekybos, 
pramonės ir amatų rūmus išduodant prekių kilmės sertifikatus laikytis bendrų unifi-
kuotų reikalavimų.

Statistika apie išduotus prekių kilmės sertifikatus pateikiama 24 lentelėje ir 16 pa-
veiksle:

Prekių kilmės sertifikatų išdavimas 2008–2011 m.

24 lentelė
 2008 2009 2010 2011 Iš viso
Kaune 5166 3736 4377 5115 18394
Iš jų ne nariams 709 1232 1634 2351 5926
Marijampolės filiale 964 661 755 425 2805
Iš jų ne nariams 843 510 591 334 2278
Iš viso 6130 4397 5132 5540 21199
Iš jų ne nariams 1552 1742 2225 2685 8204

16 paveikslas. Prekių kilmės sertifikatų išdavimas 

6.5.  Verslininkų švietimas

6.5.1. Seminarai
Kauno PPA rūmai turi ilgametės patirties rengiant trumpus konsultacinius informa-

cinius seminarus verslininkams.  Atėjus ES struktūrinių fondų lėšoms, įmonėms gavus 
tiesioginę paramą iš fondų ir ministerijų, situacija pasikeitė. Žymiai išaugo mokymų, 
seminarų paslaugų teikėjų skaičius. Rūmai į pokyčius reagavo lanksčiai: buvo stebima 
rinka, analizuojama, daromos verslininkų  apklausos, ieškoma naujų aktualių temų ir 
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patrauklesnių jų pateikimo formų. Buvo iškelti tikslai atgaivinti ir suaktyvinti semina-
rų organizavimo veiklą, rasti naujų, patrauklesnių formų.

Seminarai buvo organizuojami siekiant tenkinti verslininkų poreikius visose jų 
veiklos srityse, atsižvelgiant į verslo aplinkos pokyčius. Temos parenkamos iš raštve-
dybos, teisės, finansų valdymo, verslo ir viešojo sektoriaus  vadybos, personalo val-
dymo,  projektinės veiklos, rinkodaros ir kitų sričių. Kviečiami vis nauji, populiarūs, 
konkurencingi lektoriai, sugebantys patraukliai pateikti seminarų medžiagą – Aistė 
Mažeikienė, Tomas Bagdanskas, Artūras Kapitanovas.

Siekiant pritraukti daugiau dalyvių, buvo ieškoma naujų įrankių. Parengta ir nuo 
2010 m. taikoma  kontaktinių duomenų sistema Calipso. Atliekama įvykusių seminarų 
anketų analizė. Atsižvelgiant į jos rezultatus rengiami kiti komerciniai seminarai. 

Nuolatinis darbas tiriant rinką, analizuojant ir reaguojant į verslininkų poreikius 
davė teigiamų rezultatų. Seminarų organizavimo rodikliai pateikiami 25 lentelėje:

Seminarų organizavimo rodikliai 2008–2011m.
              
25 lentelė
 Seminarų organizavimo rodikliai     2008  2009   2010    2011
Įvyko seminarų  34 23 36 55
Iš jų komerciniai Kauno PPA rūmuose  8 6 14 33
Enterprise Europe Network  16 17 15 15
Marijampolės filiale  10 4 7 7
Dalyvių skaičius  759 542 680 1275
Vidutinis dalyvių skaičius seminare  22 24 19 23

Siekiant didesnio konkurencingumo ir ieškant optimalių sprendimų verslo įmo-
nėms aktualu nuolat valdyti verslo procesus. 

Kaip pavyko išgyventi sunkmetį ir kokių pamokų išmokome? Ieškant naujų versli-
ninkų švietimo formų ir tenkinant verslininkų poreikius (AB „Pieno žvaigždės“)  buvo 
organizuotas konsultacinis diskusinis seminaras „Kaštų valdymo principai ir  įtaka 
verslo sprendimams“.

Lektorius E. Kirijanovas pristatė temą, vyko diskusija, kurioje pasisakė skirtin-
gų verslo šakų vadovai: UAB „Garlita“ generalinis direktorius J. Martinaitis, UAB 
„Mechel Nemunas“ generalinis direktorius  V. Graunas, AB „Pieno žvaigždės“ Kauno 
filialo direktorius G. Rogoža. Diskusijoje gimė naujų idėjų, kaip suvaldyti savo įmonės 
kaštus beveik  nepatiriant sąnaudų.

Baltarusijos rublio devalvacija ir kilusi ekonominė krizė Baltarusijoje pablogino 

ekonominius ryšius su šia valstybe. Baltarusijoje dirbančių verslininkų poreikis paska-
tino organizuoti diskusinį seminarą „Dabartinis verslo klimatas Baltarusijoje: galimy-
bės ir rizikos“. Baltarusijos teisininkė O. Polozova pateikė verslo klimato Baltarusi-
joje apžvalgą teisiniu aspektu. Diskusijoje dalyvavo įmonių, dirbančių Baltarusijoje, 
vadovai – UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ direktorius S. Mikalauskas, UAB 
„Informatikos ir ryšių technologijų centras“ direktorius G. Žaliauskas ir kiti. Pateikta 
vertinga patirtis, atkreiptas dėmesys į tam tikras verslo rizikas dirbant Baltarusijoje. 

Atsižvelgiant į rūmų narių poreikius ir išsakytas problemas, surengta apskritojo 
stalo diskusija „Kodėl stringa elektroninių atliekų surinkimas ir perdirbimas?“. Rengi-
nyje dalyvavo Seimo, Vyriausybės, Aplinkos ministerijos ir kitų valstybinių institucijų 
atstovai, verslininkai iš visos Lietuvos. Diskusijoje aptarta ES teisės nuostatų perkė-
limo į Lietuvos teisinę bazę problematika, svarstyta, kaip išvengti Lietuvai gresiančių 
ES sankcijų dėl nevykdomų elektroninių atliekų surinkimo rodiklių.

Stebint pasaulio ekonomikos pokyčius,  ekonomikos centrams persikeliant į Rytus, 
rūmai organizavo renginį „Pasaulinės ekonomikos tendencijos ir poveikis Lietuvos ir 
NVS šalių ekonominiams ryšiams“. Pranešimą skaitė prof. hab. dr. R. Rudzkis, apie 
praktinius Lietuvos ir NVS šalių ekonominius ryšius vertingos informacijos pateikė 
LR Užsienio reikalų ministerijos Eksporto ir investicijų skatinimo skyriaus pirmasis 
sekretorius V. Verbickas, Lietuvos ekonominio bendradarbiavimo su Rusijos Federa-
cija verslo tarybos vykdantysis direktorius R. Martinavičius.

Enterprise Europe Network organizavo informacinius konsultacinius renginius  
apie ES teisinę bazę, ES finansavimo šaltinius, mokslinių tyrimų programas, ES vidaus 
rinkos reikalavimus, inovacijas, verslo bendradarbiavimo bei internacionalizavimo ga-
limybes, skiriant ypatingą dėmesį Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo poreikiams, 
tuo prisidedant prie Lietuvos verslo tarptautinio konkurencingumo didinimo ir tarp-
tautinės partnerystės aktyvinimo, Europos Sąjungos konkurencingumo bei inovatyvių 
kompetencijų bei gebėjimų vystymo. Į renginius buvo kviečiami pranešėjai iš verslo 
visuomenės, nacionalinės ar vietinės valdžios institucijų, viešųjų, mokslo įstaigų. 

Populiariausi seminarai Kauno ir Marijampolės apskrityse: 
2008 m.

„Europos Sąjungos ir Europos valstybių mokslinių tyrimų ir technologijų plė- •
tros programos – verslo pagreitis ateičiai“;
„Kaip sėkmingai paruošti pasiūlymą viešųjų pirkimų konkursui Lietuvoje“; •
„Lietuvos ir ES medienos ir jos gaminių standartizacija ir sertifikavimas pagal  •
FSC“;
„Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (LST  •
1977:2008)“;
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“ES reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo ir apribojimų  •
(REACH). Praktiniai patarimai, kaip atlikti preliminarią medžiagų registraciją“;
„Profesinės rizikos vertinimo aspektai“; •
„Sutarčių valdymas – saugaus verslo garantas“; •
“Darbuotojų priėmimas ir atleidimas pagal kodeksą bei teismų praktiką”; •
“Įmonės archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita”. •

2009 m.
„Personalo dokumentų įforminimas: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė“; •
„Unikalios moterų savybės lyderystėje“; •
„Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimas“; •
„Integruota atliekų vadyba įmonėse“; •
„Standarto LST EN 16001: 2009 „Energijos vadybos sistemos. Reikalavimai  •
ir naudojimo vadovas“ pristatymas. Kokybės, aplinkos bei energijos vadybos 
sistemų integravimas“;
„Marketingas ir  prekyba internete. ES šalių  ir Lietuvos patirtis“; •
„Paslaugų direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje“. •

2010 m.
„Paraiškų teikimas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoms EU- •
REKA, EUROSTARAS, 7BP ŽMONĖS“;
„Prevencinių inovacijų generavimas, finansavimas ir diegimas mažose ir vidu- •
tinėse įmonėse“;
„Įmonių finansų analizė“; •
„Ką įmonės turėtų žinoti apie vartotojų teises Lietuvoje ir ES valstybėse“; •
„Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimas“; •
„Įmonės dokumentų tvarkymas ir archyvavimas“; •
„Inovacijos versle: praktiniai aspektai“; •
„Prisistatymas verslo partneriams – veiksmingų derybų dalis. Viešo kalbėjimo  •
treniruotės: savęs ir savo įmonės produktų/paslaugų pristatymas verslo partne-
riams vietos ir tarptautiniuose renginiuose“;
„Procesų tobulinimas ir gerųjų tarptautinių vadybos praktikų perėmimas: Toy- •
ota vadybos LEAN principų diegimas   Lietuvoje“;
„Metinis pokalbis: kompetencijų vertinimo tikslų nustatymo praktika“; •
„Verslumas“ (jaunimui); •
„Įvaizdis: strategijos ir instrumentai“ (jaunimui);  •
„Verslo finansavimo galimybės, panaudojant valstybės remiamus kreditus“. •

2011 m.
„Inovaciniai čekiai. Tarptautinės programos – galimybės verslui“; •

„Aktualūs darbo teisės klausimai“; •
„Europos informacinė kampanija. Saugi darbo vieta. Naudinga Jums. Naudinga  •
verslui“;
Seminarų ciklas “Saugi techninė priežiūra“; •
„Lietuvos ir Nyderlandų verslo galimybės“; •
„Mokesčių pasikeitimo, apskaitos, taikymo klausimai“; •
„Finansinio ir nefinansinio skatinimo sistemos –  sėkmingo taikymo praktika“; •
„Darbo kodekso ir su darbo santykiais susijusių norminių teisės aktų aiškinimas  •
ir jų praktinis taikymas“;
„Įmonės/įstaigos dokumentų valdymas“; •
„Kultūrinių skirtumų pažinimas naudojant simuliacines priemones“; •
„Komunikacinių instrumentų valdymas įmonėje: teorija ir praktika“. •

Pasiekta tam tikros pažangos verslininkų švietimo srityje. Gilintas seminarų turi-
nys, ieškota patrauklesnių formų pritraukiant kuo daugiau dalyvių. Tačiau nedidėjantis 
vidutinis seminarų dalyvių skaičius  rodo, kad būtina tobulinti šią veiklą.

6.5.2. Verslo informacinės popietės
2009 m. startavo naujas rūmų organizuojamas renginys – verslo informacinė po-

pietė (VIP).  Šiuose renginiuose skaitomi pranešimai verslui aktualiomis temomis, 
vyksta diskusijos tarp narių ir lektorių. Verslo informacinių popiečių metu pristatomi 
narių produktai, paslaugos arba skaitomi aktualūs pranešimai nariams.  

Verslo informacinių popiečių temos:
2009 m.
Rūmų darbuotojai pristatė rūmų veiklą, padėkos raštais apdovanoti aktyviausi na-

riai, renginys skirtas esamiems ir potencialiems nariams; verslo vertės auginimas in-
vestuotojų požiūriu; pinigų srautų planavimas ir mokesčių optimizavimas; bendrovės 
automobilių naudojimo asmeniniais tikslais apmokestinimas; vadybos inovacijos – ne-
išsenkantis konkurencinio pranašumo šaltinis; sėkmės formulė: išmintingi vadovai ir 
motyvuoti darbuotojai; įmonių ekologinio atsakingumo skatinimas; pridėtinės vertės 
vartotojui kūrimas.

2010 m.
Organizacijos sveikatos diagnostika: snaudžiančių resursų pažadinimas; įmonės 

pristatymas, marketingo sprendimai; Nacionalinės pasyvaus namo vystytojų asociaci-
jos (NPNVA) pristatymas; kaip padvigubinti pelną papildomai neinvestuojant į prekes; 
kaip užtikrinti nepertraukiamą žaliavų tiekimą gamybai, nedidinant išlaidų žaliavoms; 
kaip uždirbti daugiau papildomai nesiskolinant; CRM ir darbuotojų koučingas – 2 ga-
lingi įrankiai.
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2011 m.
Darbo kodekso pakeitimai; komercinių paslapčių vogimas; protingas namas – 

investicijos; atsinaujinantys energijos šaltiniai kiekvienam namui; finansų rodikliai 
– kaip naudotis; įmonės finansai, apyvartinio kapitalo valdymas; investavimas po 
krizės; Indijos rinka, verslo misijos į Indiją pristatymas; koučingas su probleminiais 
klientais.

7. Socialinės partnerystės organizavimas
 

Profesinio rengimo skyrius, vykdymas valstybės deleguotą funkciją, 2008–2011 m. 
tęsė veiklą pirminio ir tęstinio profesinio mokymo turinio projektavimo, organizavi-
mo ir įvertinimo procesuose. 15-oje Kauno regiono profesinių mokyklų organizavo 
kvalifikacijos egzaminus, mokymo programų vertinimą, registravo praktinio mokymo 
sutartis. Tęstiniu mokymu užsiimančioms mokymo įstaigoms derino kvalifikacijos eg-
zaminų komisijas, ruošė ir tvirtino bilietus, tvirtino praktinio mokymo sutartis, vertino 
formalias ir neformalias darbo rinkos mokymo programas, organizavo kvalifikacijos 
egzaminus. Veiklos rodikliai pateikiami 26 lentelėje:

Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo rodikliai

26 lentelė
Rodikliai 2008 2009 2010

Kau-
nas

Mari-
jampolė

Iš 
viso

Kau-
nas

Mari-
jampolė

Iš 
viso

Kau-
nas

Mari-
jampolė

Iš 
viso

Pirminis profesinis mokymas

Profesines moky-
klas baigusių moki-
nių skaičius

2738 580 3318 2794 600 3394 3302 624 3926

Įdarbintų egzami-
nuotojų  skaičius 247 40 287 241 24 265 212 34 246

Įvertintų mokymo 
programų skaičius 25 - 25 26 1 27 11 - 11

Užregistruotų prak-
tinio mokymo sutar-
čių skaičius

3237 365 3602 3450 401 3851 4270 679 4949

Tęstinis profesinis mokymas
Kvalifikacijos eg-
zaminų komisijų 
derinimas, bilietų 
paruošimas ir tvirti-
nimas 

82 14 96 46 13 59 48 15 63

Praktinio mokymo 
sutarčių registravi-
mas ir priežiūra

254 - 254 - - - - - -

Įvertintų mokymo 
programų skaičius 116 - 116 15 - 15 14 - 14

Baigusių mokinių 
skaičius 639 - 639 760 62 822 - - -

Įdarbintų egzami-
nuotojų  skaičius 95 - 95 113 12 125 - - -

Rodikliai 2011 Iš viso
Kau-
nas

Mari-
jampolė

Iš 
viso

Kau-
nas

Mari-
jampolė

Iš 
viso

Pirminis profesinis mokymas
Profesines mokyklas baigusių mokinių skai-
čius 4874 763 5637 13708 2567 16275

Įdarbintų egzaminuotojų  skaičius 307 38 345 1007 136 1143
Užregistruotų mokymo programų skaičius 33 - 33 95 1 96
Užregistruotų praktinio mokymo sutarčių 
skaičius 3684 543 4227 14641 1980 16629

Tęstinis profesinis mokymas
Kvalifikacijos egzaminų komisijų derinimas, 
bilietų paruošimas ir tvirtinimas 47 15 62 223 57 280

Praktinio mokymo sutarčių registravimas ir 
priežiūra - - - 254 - 254

Mokymo programų vertinimas 2 - 2 147 - 147
Baigusių mokinių skaičius - - - 1399 62 1461
Įdarbintų egzaminuotojų skaičius - - - 208 12 220

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pirminio profesinio mokymo kvalifika-
cijos egzaminų laikotarpiui 2008–2011 m. įdarbino 1143 egzaminuotojus (darbdavius 
ir profesijos atstovus), kurie egzaminavo 16 275 profesinio mokymo įstaigų mokinius. 
Ataskaitiniu laikotarpiu 96 darbdaviai dalyvavo kuriant pirminio profesinio  mokymo 
programas. Skyriaus specialistai užregistravo 16 629 praktinio mokymo sutartis su 15 
Kauno regiono profesinių mokyklų. 
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Grafinis pirminio profesinio mokymo darbų pavaizdavimas pateiktas 17 paveiksle: 

17 paveikslas. Pirminio profesinio mokymo  rodikliai 2008–2011m.

Tęstinio profesinio mokymo procese rūmai suderino 280 kvalifikacijos egzaminų 
komisijas, paruošė ir patvirtino egzaminų bilietus, užregistravo 254 praktinio mokymo 
sutartis ir įvertino 147 mokymo programas. 2008–2009 m. pagal jungtinės veiklos 
sutartis (eksperimentinės kvalifikacijos egzaminų vykdymo paslaugos) su LPPAR aso-
ciacija rūmai organizavo kvalifikacijos egzaminus tęstinio mokymo įstaigose.  Buvo 
išegzaminuota 1461 mokinys,  įdarbinta 220 egzaminuotojų. 

Įsigaliojus 2010 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui Nr. 161 
„Dėl viešųjų įstaigų darbo rinkos mokymo centrų turtinių ir neturtinių teisinių pareigų 
įgyvendinimo“ (Žin., 2010, Nr. 23-1073), kuriuo Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta 
nuo 2010 m. balandžio 1 d. įgyvendinti valstybės dalininko (savininko) turtines ir neturti-
nes teises ir pareigas  darbo rinkos mokymo centruose, egzaminų finansavimo klausimas 
įstrigo. Rūmų veikla tęstinio profesinio mokymo srityje pavaizduota 18 paveiksle:

18 paveikslas. Tęstinio profesinio mokymo rodikliai 2008–2011 m.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo skyrius kiekvienais 
metais ieško priemonių ir būdų, kaip galima būtų motyvuoti profesines mokyklas siek-
ti mokymo turinio ir veiklos kokybės,  kelti profesinių mokyklų prestižą, viešinti rūmų  
indėlį kuriant socialinės partnerystės tradicijas. 2004 m. įsteigta nominacija „Geriausia 
Kauno regiono profesinė mokykla“ tapo gražia Kauno regiono profesinio rengimo ben-
druomenės tradicija.  Šią nominaciją 2008 m. gavo Kauno maisto pramonės mokykla, 
2009 m. ir 2010 m. – Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.  

2011 m. minint Kauno PPA rūmų atkurtos veiklos 20-metį, surengtas konkursas 
Kauno aukštųjų mokyklų ekonomikos, vadybos, politikos mokslų studijų krypties stu-
dentams  „Kauno regionas ir jo verslo bendruomenė po 20 metų: vizija 2031“. Išrinkti ir 
apdovanoti 3 įdomiausi ir kūrybiškiausi darbai. Aktyviausios profesinio rengimo įstaigos 
2011 m. prizas  atiteko Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrui.

8. Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių analizė

8.1. Viešųjų ryšių tikslai, būdai ir priemonės
Vykdant vieną iš pagrindinių rūmų misijų – efektyviai atstovauti verslo interesams, 

stiprinant rūmų įtaką viešajame gyvenime, kuriant pozityvų organizacijos vaidmenį 
visuomenėje, daugiau dėmesio skirta rūmų viešiesiems ryšiams. 

Jais siekta kurti ir palaikyti palankius santykius su įvairiomis visuomenės grupė-
mis, socialiniais partneriais, didinti rūmų žinomumą visuomenėje, stiprinti bendruo-
menės narių tarpusavio komunikaciją, t.y. aktyvinti išorės ir vidaus komunikaciją.

Rūmų veikla nuolat viešinama kas mėnesį leidžiamame leidinyje „Rūmų žinios“, 
interneto svetainėje www.chamber.lt, nacionalinėje ir vietinėje žiniasklaidoje, interne-
to žinių portaluose.

Kadangi viešieji ryšiai nėra reklama, tinkamas rūmų informacijos valdymas ir 
pateikimas tikslinei auditorijai vykdomas nemokamai. Viešajai informacijos sklaidai 
reikšmingos priemonės (forumai, debatai, verslo nuomonės tyrimai, diskusijos ir kt.) 
ir jose analizuojamos visuomeniškai svarbios aktualijos sulaukia atitinkamo žinias-
klaidos dėmesio.

8.2. Rūmų veiklos nušvietimas nacionalinėje ir vietinėje žiniasklaidoje
Skatinant verslo bendruomenių aktyvumą ir stiprinant verslo bei valdžios partne-

rystę, 2010 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais Kauno ir Marijampolės regionų savival-
dybėse (Kaišiadoryse, Jonavoje, Raseiniuose, Kėdainiuose, Marijampolėje – Marijam-
polės, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių) pirmąkart buvo 
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surengti verslo ir valdžios forumai „Verslo ir valdžios partnerystė: stipresnė savivalda, 
geresnis gyvenimas“. Forumai padidino rūmų žinomumą rajonuose, paskatino telktis 
vietos verslo bendruomenes, parodė verslininkams socialinės partnerystės naudą dia-
loge su valdžia. 

Organizuojant forumus, vietinėje spaudoje buvo skelbiami interviu su vietos vers-
lininkais, rengiamos specialios atlankos „Rūmų žiniose“ su palyginamąja rajonų sta-
tistika. Forumai plačiai nušviesti spaudoje, televizijoje, oficialiose savivaldybių ir ži-
nių interneto svetainėse. 

2011 m. vasario mėnesį pirmąkart organizuoti verslo ir politikos debatai „Rinkimai 
2011: keturi žingsniai Kauno pažangai“. Jie buvo tiesiogiai transliuojami internetu, 
plačiai atspindėti nacionalinėje spaudoje, televizijoje, žinių portaluose, vietinėje ži-
niasklaidoje ir sulaukė nemažo visuomenės susidomėjimo, piliečių atgarsių delfi.lt, 
komentarų spaudoje ir kt.

Debatus moderavęs prof. Algis Krupavičius pažymėjo, kad rūmai pirmieji Lietu-
voje pradėjo mūsų šalyje dar neprigijusią, tačiau brandžios demokratijos valstybėse 
labai populiarią politinės kampanijos formą – debatus. Prof. A. Krupavičius palaiko 
šią iniciatyvą, siūlo rūmams toliau rengti panašaus pobūdžio debatus  ir žada padėti 
juos moderuoti.

2011 m. Kaune pirmą kartą atliktas įmonių vadovų nuomonės tyrimas apie vers-
lininkų požiūrį į verslo aplinką Kaune ir savivaldybės teikiamas paslaugas tapo 2011 
03 18 dienraščio „Verslo žinios“ numerio tema (1-as puslapis ir 4-5 psl. atlanka). INIT 
TV surengė specialią tiesioginę laidą, informaciją išplatino naujienų agentūra ELTA, 
„Valstiečių laikraštis“, „Laikinoji sostinė“  ir kt. Tyrimo rezultatai sudomino svarsto-
mos Kauno m. strategijos rengėjus. 

2011 m.  Kauno rajono savivaldybės užsakymu analogiška apklausa surengta Kau-
no rajone. Jos rezultatai pristatyti metiniame rajono verslininkų pagerbimo vakare. 

2011 m. organizuota diskusija „Kodėl stringa elektroninių atliekų surinkimas ir 
perdirbimas“, kurioje dalyvavo verslininkai iš visos Lietuvos, Seimo, Vyriausybės, 
Aplinkos ministerijos ir kitų valstybinių institucijų atstovai, buvo atspindėta LTV žinių 
laidoje „Panorama“, INIT TV, Lietuvos radijuje, M-1, „Valstiečių laikraštyje“ ir kt. 

Rūmai pirmieji Kaune atsiliepė į Vyriausybės ir Valstybės pažangos tarybos kvieti-
mą rengti viešas diskusijas apie rengiamą strategiją „Lietuva 2030“.  Diskusiją, kurioje 
su verslo atstovais diskutavo  Ministro Pirmininko patarėjai, Ministro Pirmininko tar-
nybos atsakingi pareigūnai, nušvietė tiek vietinė, tiek nacionalinė žiniasklaida.

Pažymint rūmų atkūrimo 20-mečio jubiliejų, surengta ir pozityvaus atgarsio visuo-
menėje sulaukė ąžuolų sodinimo akcija Kalniečių parke, parengti specialūs fotosten-
dai rūmuose „Rūmai 1991–2011“, išleistas specialus „Rūmų žinių“ numeris (2011 m. 

gruodis). Rūmų vadovai dalyvavo LTV laidose „Miesto kodas“.  Jubiliejiniai renginiai 
buvo nušviesti „15 min“, „Laikinojoje sostinėje“, miesto aukštųjų mokyklų žiniasklai-
doje (konkursas studentams), „Verslo žinių“ portale vz.lt ir kt.

2011 m. atlikta rūmų narių nuomonės apklausa, siekiant išsiaiškinti jų poreikius ir 
lūkesčius, sužinoti, kaip vertinamos rūmų teikiamos paslaugos. Apklausos rezultatai, 
paskelbti „Rūmų žiniose“, yra svarbūs identifikuojant rūmų narių poreikius ir planuo-
jant veiklą bei paslaugas.

Per rūmus pradėta viešinti informacija apie narių veiklą (2011 08 17 „Verslo ži-
nios“ – apie „Aconitum“, e-klasterio projektą; 2011 04 26 „Lietuvos žinios“ – apie 
narių verslo planus Europos krepšinio čempionato metu; 2011 05 24 laikraštis „15 
min“ – apie UAB „Pirmas žingsnis“ problemas dėl bankuose įšaldytų PSDF lėšų; 2011 
05 28 ELTA – apie viešbučiams Kauno centre panaikintas nekilnojamojo mokesčio 
lengvatas).

2011 m. užmegzti nuolatiniai ryšiai su Valstybine mokesčių inspekcija prie FM, 
kurios svetainėje www.vmi.lt  patalpinta nuoroda į vienintelę iš rūmų sistemos – Kau-
no PPA rūmų svetainę.

Informacija užsieniui apie rūmų veiklą platinama tarptautinių projektų partnerių 
tinkle, svetainėse www.LTexport.info, www.balticexport.com, www.imones.com.

Nuo 2010 m. rugsėjo iki 2011 m. pabaigos apie Kauno PPA rūmų veiklą paskelbta 
apie 400 informacijų, arba vidutiniškai 25 informacijos per mėnesį (spaudoje, interne-
to svetainėse, žinių agentūrose, televizijoje ir radijuje).

Rūmų veiklos nušvietimo žiniasklaidoje dinamika pateikiama 19 ir 20 paveiksluose:

19 paveikslas. Rūmų veiklos nušvietimo žiniasklaidoje dinamika pagal metus
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20 paveikslas. Rūmų veiklos nušvietimo dinamika pagal žiniasklaidos rūšį

8.3. „Rūmų žinių“ leidyba
Leidinys „Rūmų žinios“ (8-12 psl.) leidžiamas kas mėnesį (išskyrus vieną vasaros 

mėnesį) 800 arba 900 egzempliorių tiražu ir nemokamai platinamas visiems rūmų na-
riams, valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, verslo susibūrimo vietose. 

Leidinio elektroninis variantas talpinamas rūmų interneto 
svetainėje www.chamber.lt. Šioje elektroninėje er-

dvėje laikomas visas leidinių archyvas nuo 
2009 m. liepos mėnesio. Rūmų ser-

veryje kaupiamas fotoarchyvas. 
Atnaujintos struktūros lei-

dinyje pristatomi ir aprašomi 
rūmų renginiai, veikla, 

vykdomi projektai, 
teikiamos paslaugos, 
žinios apie įmo-
nes, narių teikiama 

informacija, verslo 
aktualijos, statistikos 

duomenys ir kt. 

chamber.lt
Visų lankytojų apsilankymai

2011 Saus. 1 - 2011 Gruod. 31
Lyginama su: Svetainė
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Saus.-1 - Saus.-31 Kov.-1 - Kov.-31 Geg.-1 - Geg.-31 Liep.-1 - Liep.-31 Rugs.-1 - Rugs.-30 Lapkr.-1 - Lapkr.-30

Apsilankymai

63,023 Apsilankymai 172.67 Apsilankymai / Diena

2011 Saus. 1 - 2011 Saus. 31 8.08 % (5,093)

2011 Vas 1 - 2011 Vas 28 7.82 % (4,931)

2011 Kov. 1 - 2011 Kov. 31 9.42 % (5,934)

2011 Bal. 1 - 2011 Bal. 30 8.35 % (5,262)

2011 Geg. 1 - 2011 Geg. 31 8.89 % (5,603)

2011 Bir. 1 - 2011 Bir. 30 6.62 % (4,175)

2011 Liep. 1 - 2011 Liep. 31 5.34 % (3,368)

2011 Rugp. 1 - 2011 Rugp. 31 5.99 % (3,776)

2011 Rugs. 1 - 2011 Rugs. 30 8.58 % (5,408)

2011 Spal. 1 - 2011 Spal. 31 10.00 % (6,302)

2011 Lapkr. 1 - 2011 Lapkr. 30 11.85 % (7,469)

2011 Gruod. 1 - 2011 Gruod. 31 9.05 % (5,702)

1 Google Analytics

8.4. Svetainės www.chamber.lt raida
2010 m. atnaujinta ir parengta trečioji nuo 1997 m. veikiančios rūmų svetainės 

www.chamber.lt versija. Joje atsirado naujos rubrikos – rūmų istorijos faktai, rūmų 
„Darbo žvaigždėmis“ apdovanotųjų asmenų sąrašas, skyriai apie regioną, savivaldy-
bes, palyginamosios statistikos duomenys, mokesčių aktualijos. Rengiama operaty-
vi verslo žmonių apklausa aktualiais klausimais, kasdien keičiama dienos sentencija,  
skelbiamos ir nuolat papildomos rūmų narių citatos ir kt. Svetainės informacija nuolat 
atnaujinama, operatyviai skelbiamos naujienos apie organizacijos veiklą, iš narių gau-
namos žinios, įmonėms aktuali informacija ir t.t.

Nuolat vykdoma svetainės lankomumo stebėsena. Duomenys rodo, kad svetainės 
lankomumas nuo 2010 m. pabaigos iki 2011 m. pabaigos išaugo beveik 300 proc.  
Kaip kito svetainės lankomumas, pateikiama 21 paveiksle:
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Audronė Jankuvienė,

KPPAR viešųjų ryšių vadovė, Maskva

„Rusijoje visi žino lietuviškas pre-

kes, bet rinkoje jų nėra“, – taip Ūkio mi-

nisterijos kancleris Gediminas Miškinis 

apibūdino Lietuvos ir Rusijos ekonomi-

nius santykius, spalio pabaigoje 50 šalies 

verslininkų delegacijai viešint Maskvoje. 

„Reikia prekiauti, kol mūsų produkcijos 

kokybę dar prisimena geriausiais žo-

džiais“, – pridūrė G. Miškinis.

Verslo delegacijos vizitą į Maskvą or-

ganizavo LR ambasada Maskvoje. Įtemp-

toje vizito programoje buvo numatyta 

Lietuvos ir Rusijos verslo konferencija, 

abiejų šalių įmonių atstovų kontaktų bir-

ža, apsilankymas parodoje „Podmoskovje 

2011“, delegacijos susitikimai su Tiume-

nės ir Sverdlovsko sričių bei Tatarstano 

Respublikos administracijos atstovais, 

apskritojo stalo diskusija su statybos 

holdingu „Moszarubežstroj“ vadovais. 

Paskutinė darbo vizito diena buvo skirta 

Verslo moterų tinklo susitikimams su Mas-

kvos moterų verslininkių klubu „Ženščini 

buduščej Rossii“, leidybos namų „Ekono-

mičeskaja gazeta“ vadovėmis.

Tarp Lietuvos verslo delegacijos narių 

buvo grupė Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų narių: UAB „Asiga“, UAB 

„Baldai Jums“, UAB „Baltijos polistire-

nas“, UAB „Garliavos šeimos klinika“, 

galerija „InŽi“, UAB „Informatikos ir ry-

šių technologijų centras“, Kauno aukštųjų 

ir informacinių technologijų parkas, UAB 

„Marijampolės pieno konservai“ ir kt. Be 

to, į Maskvą nugabenta apie 40 Rūmų 

narių pasiūlymų bendradarbiauti su Rusi-

jos įmonėmis. Šie paketai, parengti pagal 

įmonėms išsiųstas ir užpildytas anketas, 

arba jų elektroninės laikmenos išplatintos 

Pamaskvės regiono, Tiumenės ir Sver-

dlovsko sričių bei Tatarstano Respublikos 

atstovybėms, Maskvos prekybos ir pra-

monės rūmams, LR ambasadai Rusijos 

Maskvą domina inovacijos, 

technologijos ir gera kokybė

regioną ir Rūmų veiklą. Galimybe ben-

dradarbiauti su Kauno rūmais itin susido-

mėjo Krasnogorsko ir Maskvos prekybos 

ir  pramonės rūmai, turintys didžiulę įtaką 

Rusijos verslo aplinkoje. Tik grįžus į Lie-

tuvą Rūmuose jau laukė Uralo prekybos 

ir pramonės rūmų prezidento Andrejaus 

Besedino laiškas, kuriame mūsų versli-

ninkai kviečiami dalyvauti 2012 m. liepą 

Jekaterinburge vyksiančioje pramonės ir 

inovacijų parodoje „INNOPROM 2012“. 

Paroda „Podmoskovje 2011“ atsklei-

dė, kad ir smulkiajam bei vidutiniam Lie-

tuvos verslui yra nišų veikti Rusijos rin-

koje – reikia vykti į tokias parodas, imtis 

bendrų veiksmų. Rūmai gali padėti atlikti 

tokią misiją.Įgaliotasis ministras, LR ambasados 

Rusijos Federacijoje laikinasis reikalų 

patikėtinis Andrius Pulokas tiek konferen-

cijos, tiek priėmimo ambasadoje metu ak-

centavo, kad Lietuvos ir Rusijos prekybos 

apyvarta jau viršijo 10 mlrd. eurų, tai maž-

daug pora milijardų daugiau nei per visus 

2010 m. – tai yra rekordiniai skaičiai.

Pagrindinė partnerė – Rusija 

Pernai Lietuvos eksportas į Rusiją 

sudarė 2449,44 mln. eurų ir, lyginant su 

2009 m., padidėjo 56,84 proc.  Tai sudarė 

15,59 proc. bendro šalies eksporto. Pa-

grindinės prekės – sūriai ir varškė, pėd-

kelnės ir puskojinės, šviežios ir atšaldytos 

daržovės, krovininio autotransporto prie-

monės, vynas iš šviežių vynuogių, obuo-

liai, kriaušės ir svarainiai ir kt. 

2010 m. Lietuvos importas iš Rusi-

jos siekė 5757,1 mln. eurų ir lyginant su 

2009 m., padidėjo 46,13 proc.  Tai suda-

rė 32,62 proc.  bendro Lietuvos importo.  

Pagrindinės Lietuvos importo prekių gru-

pės – nafta  ir mineralinės alyvos, dujos, 

trąšos. Rusija yra didžiausia Lietuvos preky-

bos partnerė tiek eksporto, tiek importo 

srityse. Rusijos tiesioginės investicijos 

siekia 2911,6 mln. litų, jai tenka 5 vie-

ta (8,3 proc.) pagal tiesioginių užsienio 

investicijų Lietuvoje dydį. Daugiausiai 

Rusijos investicijų turi AB „Lifosa“, AB 

„Lietuvos dujos“, UAB „Kauno termo-

fikacinė elektrinė“, UAB „Bioetan LT“, 

UAB „Baltijos delikatesų konservai“. 

Įmonės, turinčios daugiausiai tiesioginių 

investicijų Rusijoje, 2010 m. duomeni-

mis, yra UAB „Turto valdymo strategija“, 

UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, AB 

„Snaigė“, UAB „Hermis Capital“, AB 

„Hanner“.Nuo 2008 m. tęsiasi derybos dėl nau-

jos ES ir Rusijos sutarties.  Dvylika dery-

bų raundų jau baigėsi. Šiuo metu vyksta 

diskusijos dėl prekybos ir investicijų de-

rybinių skyrių. ES tikisi, kad Rusija dar 

šiais metais taps PPO narė. 
Nukelta į 2 psl.

Federacijoje, „Ekonomičeskaja gazeta“, 

Rusijos verslo moterų tinklui ir kt.

Delegacijoje gausiausiai buvo atsto-

vaujama Lietuvos maisto, baldų pramo-

nei, transportui ir logistikai, tekstilės, ino-

vacijų, statybos bei nekilnojamojo turto  

sektoriui, šakinėms asociacijoms. 

Inovatyvus regionas – Pamaskvė 

Lietuvos ir Rusijos verslo konferen-

cijoje, kuri vyko parodos „Podmoskovje 

2011“ metu, Maskvos srities užsienio 

ekonominių ryšių viceministras Borisas 

Prokonovas pabrėžė, kad vienoje iš trijų 

didžiausių Rusijos sričių apie 100 įmonių 

bendradarbiauja su lietuviško kapitalo 

turinčiomis bendrovėmis. Baldai, maisto 

produktai, statyba, logistika ir transportas, 

pakuočių gamyba, grybų auginimas – tai 

sritys, kuriose veikiama aktyviausiai. 

Tačiau viceministras atkreipė dėmesį, 

kad Pamaskvė yra vienas iš pirmaujančių 

Rusijos regionų pagal inovacijas – nuo at-

ominės fizikos iki biotechnologijų, todėl 

galima sėkmingai plėtoti bendradarbiavi-

mą mokslo ir technologijų srityse. 

Tokį interesą netrukus patvirtino fak-

tas, kad Kauno aukštųjų ir informacinių 

technologijų parko vadovas akademikas 

prof. Vytautas Kaminskas buvo vienas 

labiausiai „ieškomų“ žmonių verslo kon-

taktų biržos metu, o vėliau asmeniniais 

kvietimais lankėsi Maskvos valstybinio 

universteto mokslo parke, Skolkovo ir 

Zelenogrado technoparkuose, Zelenogra-

do silicio plokštelių gamybos įmonėje 

„Amex“ ir kt. Nemažai individualių su-

sitikimų laukė ir UAB „Informatikos ir 

ryšių technologijų centras“ direktoriaus 

Gintauto Žaliausko, UAB „Asiga“ komer-

cijos direktorės Gražinos Grigaravičienės. 

Kontaktų biržoje iš viso surengta daugiau 

nei 60 dvipusių susitikimų.

Verslo konferencijos dalyviams Kau-

no PPAR generalinis direktorius dr. Vy-

tautas Šileikis išsamiai pristatė Kauno 

Lietuvos verslininkų grupė prie „Krokus ekspo“ vykusios parodos „Podmoskovje 2011“

Prof. Vytautas Kaminskas (kairėje) buvo vienas populiariausių 

atstovų kontaktų biržoje

Verslo moterų tinklo atstoves šiltai priėmė klubas „Ženščini buduščej Rossii“
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„Mes gyvename iš to, ką gauname, 

bet kuriame istoriją iš to, ką duodame.“ 

Šiais V. Čerčilio žodžiais Rūmų 20-me-

čiui skirtą vakarą gruodžio 2 d. restorane 

„Via Baltica“ pradėjo Rūmų prezidentas 

prof. Mečislovas Rondomanskas. Į iškil-

mingą vakarą susirinko kaip reta gausus 

narių ir svečių būrys – apie 260 žmonių.

Kalbėdamas apie veiklos prielaidas 

ir pradžią, prof. M. Rondomanskas pri-

siminė 1991 m. pavasarį, kai buvo iškel-

tos idėjos atgaivinti tarpukario Lietuvoje 

veikusius prekybos, pramonės ir amatų 

rūmus. Rūmų atkūrimo iniciatorė – doc. 

Jūratė Matekonienė pasakojo, kaip per-

žiūrinėdama miesto viešosios bibliote-

kos fonduose sukauptas knygas, atkreipė 

dėmesį į tarpukario metų leidinius apie 

Rūmų veiklą. Doc. J. Matekonienė, tuo-

metinė 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 gru-

pės nariai – pirmosios kadencijos vice-

prezidentas Gintaras Vanagas ir Revizijos 

komisijos pirmininkas nuo 1992 m. Algi-

mantas Špėlis.  „Rūmų ambasadoriaus raktais“ apdo-

vanoti  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 gin-

čai ir nesutarimai. Netrukus visos Lietu-

Rūmų 20-metis: datos, žmonės ir įvykiai

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, profesionalu-

mas, solidarumas, bendradarbiavimas. 

Rūmai savo gairėse ir veiklos praktikoje 

įtvirtina, kad tai yra nuolat besimokanti 

institucija. Dabar jau nebekeliamas klau-

simas: ar reikalinga Lietuvoje visuotinė 

narystė rūmuose. Rūmai vadovaujasi tei-

siniu statusu, dirba laisvanoriškos narys-

tės sąlygomis, efektyviai naudoja turimas 

galias. Per 20 metų Rūmai sukūrė verslo 

savivaldos kultūrą ir verslo poreikius ten-

kinančią paslaugų infrastruktūrą. Tai ilgo 

ir nuoseklaus darbo rezultatas. Šį rezulta-

tą 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“ apdo-

vanojo iniciatyvinės grupės narį, kelių ka-

dencijų tarybos narį, ištikimą Rūmų par-

tnerį, Kauno krašto pramonininkų ir darb-

davių asociacijos viceprezidentą Vaclovą 

Pečatauską. Už indėlį į verslo savivaldos 

puoselėjimą, ilgametę verslo ir akademi-

nės aplinkos partnerystę, inovacijų skati-

nimą „Darbo žvaigžde“ apdovanotas prof. 

Robertas Jucevičius. 
Už indėlį į verslo savivaldos puose-

lėjimą „Darbo žvaigžde“ įvertinti Rūmų 

viceprezidentas dr. Jonas Koryzna, UAB 

„Eura“ vadovas, Rūmų steigėjas, pirmo-

sios 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 stei-

gėjas ir narys nuo pirmos dienos Vitalijus 

Nukelta į 2 psl.

Graunas, UAB „Skubios siuntos“ genera-

linis direktorius Vladas Lašas.

Už indėlį į verslo savivaldos puose-

lėjimą Rūmų „Padėkos ženklais“ vaka-

ro metu apdovanoti Tautvydas Barštys, 

kurio įmonė „Kauno grūdai“ yra Rūmų 

narys nuo 1993 m., Alvydas Švedas, ku-

rio vadovaujama įmonė AB „Atrama“ yra  

Rūmų narys nuo 1994 m., Saulius Grinke-

vičius, kurio vadovaujama UAB „Vesiga“ 

iš Kėdainių yra Rūmų narys nuo 1996 m.

 Už indėlį į verslo savivaldos puose-

lėjimą Rūmų „Padėkos ženklais“ įver-

tinti  ilgameciai Rūmų tarybos nariai. 

Birutė Žilinskienė, Vytas Čičelis ir Valdas 

Paulauskas, Rūmų „Padėkos ženklais“ 

pagerbti UAB „Naujasis Nevėžis“ gene-

ralinis direktorius Gediminas Krutulis ir  

UAB „Serfas“ vadovas Saulius Valunta.

„Rūmų ambasadoriaus raktu“ apdo-

vanotas Vytautas Pivoras, įmonės „TUV 

Uolektis“ vadovas, ilgametis Rūmų narys, 

konsultantas, Rūmų idėjos skleidėjas. Va-

karo metu jis Rūmams įteikė ISO 9001-

2008 standartą patvirtinantį sertifikatą. 
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Audronė Jankuvienė,
Vaida Kriščiūnaitė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai atliko jau antrą verslo subjektų – 
įmonių vadovų nuomonės tyrimą. Pirmo-
ji – Kauno miesto verslo vadovų apklausa 
vyko 2011 m. pavasarį. Spalio 14-lapkri-
čio 4 d. buvo atliekamas antrasis – Kauno 
rajono verslininkų nuomonės tyrimas. Jo 
rezultatai buvo pristatyti savivaldybės su-
rengtame tradiciniame, metiniame rajono 
verslininkų pagerbimo vakare.

Apklausa buvo atvira
Apklausos anketa elektroniniu būdu 

išplatinta 300 rajone registruotų ir vei-
kiančių įmonių vadovams. Respondentai 
buvo atrinkti iš Kauno rajono savivaldy-
bės administracijos pateiktų įmonių sąra-
šų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų narių ir potencialių narių duomenų 
bazių, papildyta iš Lietuvos kaimo turiz-
mo asociacijos skelbiamo įmonių sąrašo.  
Tačiau tai nebuvo uždara, tik tam tikrai 
auditorijai skirta ir prieinama apklausa.

Apklausos vykdymo metu Kauno 
rajono savivaldybės interneto tinklapyje 
bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų tinklapyje www.chamber.lt  buvo 
patalpinta aktyvuota nuoroda, kurioje at-
sakyti į anketos klausimus galėjo visi pa-
geidaujantieji. Informacija apie atliekamą 
nuomonės tyrimą su nuoroda į apklausos 
anketą buvo skelbta www.krs.lt, www.
chamber.lt, www.vz.lt, www.verslobanga.
lt, Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų naujienlaiškyje. 

Apklausa vykdyta anonimiškai. Tech-
niniai sprendimai neleido iš to paties 
kompiuterio į apklausos anketą atsakyti 
po kelis kartus.

Atsakomumas siekia 30 proc.

Respondentų dauguma – ne naujo-
kai versle

Daugiausiai (62 proc.) buvo atstovauja-
ma uždarosioms akcinėms bendrovėms. 56 
proc. apklaustųjų versle jau ne mažiau kaip 
10 metų. Pagal veiklas respondentai gana 
tolygiai atstovauja visoms ūkio veikloms;  
pagal darbuotojų skaičių vyrauja nedidelės 
įmonės. Tokia būtų trumpa apklausoje da-
lyvavusių respondentų charakteristika.

Rezultatai rodo, kad 62 proc. respon-
dentų atstovauja uždarosioms akcinėms 
bendrovėms, 16 proc. – individualioms 
įmonėms, 15 proc. apklaustųjų nurodo 
įmonės tipą „Kitas“. 
Atsakymų variantai, 
procentai %
Individuali įmonė 16
Akcinė bendrovė 3

Pakaunės verslininkai itin palankiai 
vertina rajono įvaizdžio kūrimą

Uždaroji akcinė bendrovė 62
Tikroji ūkinė bendrija 2
Kooperatyvas 2
Kitas 15

Apklausoje aktyviai dalyvavo tiek pra-
dedančios, tiek savo veiklą jau 10-20 metų 
vykdančios įmonės. 26 proc. respondentų 
nurodo veiklą vykdantys iki 5 metų, 18 
proc. – nuo 5 iki 10 metų. Nuo 10 iki 20 
metų veikia net 42 proc. apklausoje da-
lyvavusių įmonių. Daugiau kaip 20 metų 
veiklą vykdo 14 proc. apklaustųjų. Taigi 56 
proc. respondentų versle – daugiau kaip 10 
metų. (Kauno tyrime jie sudarė 66 proc.)
Atsakymų variantai, 
procentai %
Iki 5 metų 26
Nuo 5 iki 10 metų 18
Nuo 10 iki 15 metų 21
Nuo 15 iki 20 metų 21
Daugiau nei 20 metų 14

Pagal veiklas respondentai gana to-
lygiai atstovauja visoms ūkio veikloms: 
gamybai (21 proc.), prekybai (21 proc.), 
paslaugų sektoriui (32 proc.) arba kelioms 
veikloms (26 proc.). (Kaune vykdytoje 
apklausoje  45 proc. atstovavo paslaugų 
sektoriui, 26 proc.  – vykdė kelias veiklas, 
18 proc. sudarė  gamybos, 11 proc. – pre-
kybos atstovai).
Atsakymų variantai, 
procentai %
Gamyba 21
Prekyba 21
Paslaugos 32
Vykdome kelias veiklas 26

Pagal darbuotojų skaičių apklausoje 
vyrauja nedidelės įmonės. Iki 10 darbuo-
tojų nurodo turinčios 48 proc. įmonių, 
nuo 10 iki 50 darbuotojų – 32 proc. ap-
klaustųjų, nuo 50 iki 250 darbuotojų dirba 
20 proc. tyrime dalyvavusiųjų bendrovių. 
(Kauno verslo nuomonės tyrime vyravo 
stambesnės įmonės, 38 proc. jų sudarė 
turinčios nuo 10 iki 50 darbuotojų, 38 
proc. – nuo 50 iki 250).
Atsakymų variantai, 
procentai %
Iki 10 48
Nuo 10 iki 50 32
Nuo 50 iki 250 20
Daugiau nei 250 0

Požiūris į strategiją
Viena svarbiausių apklausos tikslų 

buvo įvertinti Kauno rajono savivaldybės 
2007-2013 m. strateginio plano tikslus ir 
jų įgyvendinimą. Buvo atskirai vertina-
mas kiekvienas strateginis tikslas. Nuo-
monės pasiskirstė taip: infrastruktūros 
tobulinimą „labai gerai“ ir „gerai“ vertina 
43 proc. apklaustųjų, „patenkinamai“ – 38 
proc., „blogai“ ir „labai blogai“ – 19 proc. 

Taigi beveik pusė apklaustųjų šį strateginį 
tikslą ir jo įgyvendinimą vertina teigia-
mai, penktadalis – neigiamai.

Infrastruktūros tobulinimas

Valdymo tobulinimą 26 proc. respon-
dentų vertina „labai gerai“ ir „gerai“, 42 
proc. – „patenkinamai“, 32 proc. – „blo-
gai“ ir „labai blogai“.  

Valdymo tobulinimas

 

Bendruomenės ugdymą „labai gerai“ 
ir „gerai“ vertina 33 proc., „patenkina-
mai“ – 41 proc., „blogai ir „labai blo-
gai“ – 26 proc.

Bendruomenės ugdymas
 

 

Panašios tendencijos vertinant ir aplin-
kos kokybės gerinimą („labai gerai“ ir „ge-
rai“ – 29 proc., „patenkinamai“ – 45 proc., 
„blogai“ ir „labai blogai“ – 26 proc.).

Aplinkos kokybės gerinimas

 

Nukelta į 2 psl.

Dr. Vytautas Šileikis
Kauno PPA rūmų generalinis 
direktorius

Vasario pabaigoje bus šaukiama Rūmų 
generalinė asamblėja. Tai aukščiausioji 
valdžia organizacijos valdymo grandinė-
je. Visuotinis narių susirinkimas – neabe-
jotinai svarbus įvykis Rūmų raidoje tiek 
vertinant nuveiktus darbus, tiek brėžiant 
gaires ateičiai. O kas lėmė itin ryškius po-
kyčius šios kadencijos metu?

Rūmų valdymo modelis kito visus 
dvidešimt metų, bet reikšmingiausiai jis 
keitėsi šios kadencijos metu. Kodėl?

Kilus finansų krizei, visu aštrumu iš-
ryškėjo poreikis veikti dar lanksčiau per 
grįžtamąjį ryšį iš narių įmonių, o bendra-
darbiaujant su centrine valdžia atsispirti 
valdžios centralizavimo ir koncentravimo 
veiksmams. Išsiplėtus socialinės-eko-
nominės partnerystės ryšiams, smarkiai 
padidėjo poreikis veikti Rūmų išorinėje 
aplinkoje. Išaugus ES projektų apimtims 
ir sumažėjus jų finansavimo intensyvu-
mui, iškilo būtinybė smarkiai pakelti pro-
jektų administravimo kompetenciją ir iš 
naujo subalansuoti veiklos būdus.

Įsijungus į Enterprise Europe Net-
work programą, Rūmams teko nauja labai 
atsakinga veiklos koordinavimo Lietuvos 
mastu funkcija, o sumažinus ir po to nu-
traukus kofinansavimą, teko pertvarkyti ir 
iš naujo subalansuoti visą Rūmų paslaugų 
struktūrą. Rūmai išlaikė išskirtinai atsa-
kingą požiūrį į įsipareigojimus, tenkinda-
mi EK nustatytus esminius rodiklius.

Reformavus Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūrą (LEPA), į Rūmų verslo 
paslaugų sektorių įėjo naujas „žaidėjas“ 
(VšĮ „Eksportuojanti Lietuva“, vėliau per-
vadinta „Versli Lietuva“) su dideliu valsty-
bės kapitalu. Reaguojant į tai, iš naujo per-
žiūrėtas paslaugų paketas ir pereita į nišas, 
kuriose geriau išnaudojami tiesioginiai ir 
betarpiški ryšiai su įmonėmis, kur reikalin-
ga greita reakcija ir lankstūs sprendimai. 

Išlaikant Rūmų narių interesų pri-
oritetą, pertvarkyta valdymo struktūra, 
sustiprinta orientacija į motyvuotos vers-
lo bendruomenės būrimą ir santykių joje 
gilinimą, sustiprintas bendradarbiavimas 
su vietos valdžiomis ir artimiausiais par-
tneriais – Kauno krašto pramonininkų 
ir darbdavių asociacija, įdiegta vadybos 
sistema ISO 9001:2008 (LST EN ISO 
9001:2008). Iš esmės pertvarkytas darbas 
su nariais. Priėmus naują LR profesinio 
mokymo įstatymą, pasikeitė sutarties su 
Švietimo ir mokslo ministerija sąlygos.

Tai tik dalis iššūkių, kuriuos teko per-
prasti ir reaguoti operatyviai bei efektyviai, 
pasitelkus patirtį, kompetenciją ir išsau-
gant darbų tęstinumą. Ne mažiau pastangų 
reikės ir ateityje norint sustiprinti tai, kas 
brandinta per visus 20 veiklos metų.

Pokyčiai ir 
tęstinumas

21  paveikslas. Svetainės www.chamber.lt lankomumo statistika pagal Google Analytics
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J. Koryzna ir Z. Dargevičius

Grupė verslo vadovų

Prezidentų ąžuolas

A. Špėlis ir J. Matekonienė

M. Misiūnas ir A. Čupkovas

Verslo moterys

Pagrindinės Kauno PPA rūmų veiklos 2008–2011 m. išvados

1. Rūmai sėkmingai įgyvendino tarnystės verslo bendruomenei misiją pagal 
2008 m. Generalinėje asamblėjoje nužymėtas strategines gaires: 

įsitvirtino ir reiškėsi kaip pagrindinė visų rūšių ir dydžio verslo įmones bei švie- •
timo, mokslo ir studijų institucijas Kauno ir Marijampolės regione burianti, jų 
interesams atstovaujanti bei juos ginanti verslo savivaldos institucija;
teikė kokybiškas paslaugas reaguodami į nuolat besikeičiančius verslo porei- •
kius;
atsakingai vykdė valdžios ir piliečių savivaldos socialinio-ekonominio partne- •
rio funkcijas;
veikė konstruktyviai, lanksčiai, efektyviai ir nuolat mokėsi. •

2. Dėl dinamiškų pokyčių ekonomikoje ir valstybės valdyme, kuriuos iššaukė fi-
nansų krizė, taip pat dėl nenumatytų pokyčių Lietuvos PPA rūmų asociacijoje rūmams 
teko priimti naujus iššūkius, kurių nebuvo gairėse ir veiklos programoje, ir su kuriais 
rūmai taip pat sėkmingai susitvarkė. 

3. Per kadencinį 2008-2011 m. laikotarpį rūmai pasiekė pažangą:
ugdydami motyvuotą narystę: priimti 143 nauji nariai; •
plėtodami verslo bendruomenės santykius ir skatindami verslo vadovų saviug- •
dą: įkurti 3 nauji verslo profesionalų klubai ir Verslo moterų tinklas (pastarasis 
per trumpą laiką įgyvendino 1 nacionalinį ir 2 ES projektus);
išplėtodami savitarpio pagalbos „Narys – nariui“ programą: dalyvauja 45 įmo- •
nės;
išplėtodami dialogą su Kauno savivaldybės vadovais ir politikais: surengta  •
13 „verslo pusryčių“, 1 išplėstinė „verslo popietė“, viešieji debatai „Rinkimai 
2011: keturi žingsniai Kauno pažangai“; pasiekdami miesto tarybos pritarimą 
sutarčiai dėl pirmosios Lietuvoje „Verslo tarybos” įsteigimo;
žymiai giliau įsitraukdami į regiono plėtros procesus: didelėmis 1,5 metų tru- •
kusiomis pastangomis apgintas Kauno viešojo logistikos centro projektas ir iš-
saugotas jo priskyrimas ir tuo pačiu 100 milijonų litų pradinė investicija Kauno 
regione; socialinio-ekonominio partnerio statusu atstovauta 42 Kauno regiono 
plėtros tarybos posėdžiuose nagrinėjant 280 verslo plėtrai svarbių klausimų; 
surengti 5 forumai regiono savivaldybėse: „Verslo ir valdžios partnerystė: stipri 
savivalda – geresnis gyvenimas“;
teikdami konkrečią pagalbą smulkiajam verslui diegiant inovacijas: Kauno PPA  •
rūmai konkurso tvarka 2008 m. laimėjo dalyvavimą naujoje Europos Komisijos 
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programoje Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) ir 
suformavo konsorciumą pritraukdami Vilniaus, Klaipėdos PPA rūmus bei Lie-
tuvos inovacijų centrą ir koordinatoriaus teisėmis išvystė veiklą, tenkinančią 
50 EK nustatytų rodiklių; VšĮ „Technopolis“ įsikėlė į naujai pastatytą pastatą, 
kuriame veikia 12 inovatyvių įmonių; po ilgų nagrinėjimų pavyko išspręsti tei-
sinę koliziją dėl „Technopolioc, kilusią Kauno m. savivaldybėje, ir tokiu būdu 
atverti kelius investicijoms bei plėtrai;
užtikrindami grįžtamąjį ryšį iš narių: išplėtojo tiesioginius ryšius lankant įmo- •
nes, rengiant „atvirų durų dienas“, vystydami klubinę veiklą organizuojant re-
guliarias įmonių apklausas (dvi paskutinės iš jų buvo skirtos įvertinti santykius 
tarp verslo ir Kauno bei Kauno rajono savivaldybių);
įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO  •
9001:2008 standarto reikalavimus, parengtas kokybės vadovas 14 rūmų veiklos 
procedūrų sudarė prielaidas kelti verslo įmonių pasitenkinimą naryste;
puoselėjant verslo kultūrą ir stiprinant bendruomeniškumą, Kauno rūmuose  •
buvo parengtas solidus leidinys „Rūmų istorija: vardai, vertybės, tradicijos“, 
skirtas Lietuvos PPA rūmų 85-mečiui, o prieš jubiliejų buvo leidžiamas visų 
šalies rūmų bendras leidinys „Rūmų žinios“;
atnaujinta interneto svetainė www.chamber.lt  padidino lankomumą bemaž 3  •
kartus, mėnraštis „Rūmų žinios“ pradėtas leisti pagal patrauklesnę koncepciją.  

4. Rūmai sėkmingai įgyvendino einamųjų darbų planus: rūmų taryba rinkosi 35 
kartus, o filialo taryba – 9 kartus ir įtraukė į savo darbotvarkes aktualiausias verslo 
įmonėms verslo aplinkos, regiono verslo plėtros problemas, nagrinėjo jas, pateikė dau-
giau kaip 30 sprendimų siūlymų ir dalyvavo juos įgyvendinant.

5. Rūmai derino verslo įmonių interesus ir atstovavo jiems panaudodami 61 pozi-
ciją veikiančiuose ir naujai sukurtuose atstovavimo tinkluose regioniniu, nacionaliniu 
bei tarptautiniu lygmeniu, įskaitant Europos Sąjungos valdymo lygmenį. Administra-
cija ir specialistai atliko  369 derinimo veiksmus įvairiose išorės institucijose.

6. Panaudodami verslo savivaldos instrumentus teikė pataisas ir papildymus apskri-
čių ir savivaldybių plėtros strateginiams planams bei SVV programoms; reiškė rūmų 
narių poziciją dėl verslo bendruomenės ir piliečių savivaldos bendradarbiavimo; dėl 
investicijų skatinimo Kauno regione; dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo; dėl 
prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklių tobulinimo; dėl minimalios algos nusta-
tymo; dėl automobilių statymo Vienybės aikštėje; dėl Kauno policijos darbo gerinimo; 
dėl profesinio mokymo vertinimo poįstatyminių aktų; dėl Nacionalinio susitarimo; dėl 
verslo pradžios programų; dėl aprangos ir tekstilės, aukštųjų technologijų pramonės 
vystymo Kauno regione; dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų keitimo; 

dėl nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų Kaune; dėl rūmų nariams svarbių klausimų 
vilkinimo ir daugelį kitų.

7. Visapusiškai padėjo kelti įmonių konkurencingumą per ES programas ir įgyven-
dindami 26 projektus, kurių rezultatais pasinaudojo  5449 įmonės.

8. Surengė 8 konferencijas, 5 verslo ir valdžios forumus savivaldybėse, kuriuose 
dalyvavo 200 įmonių, Enterprise Europe Network forumą (27 įmonės) bei debatus (50 
įmonių).

9. Surengė 14 daugiašalių verslo kontaktų renginių, kuriuose dalyvavo 176 Lietu-
vos įmonės, o su jomis užmezgė kontaktus 386 užsienio įmonės; surengė verslo misiją 
į Lenkiją, dalyvavo misijose į Rusiją (Maskva, Kaliningradas) ir Kiniją (Šanchajus). 

10. Priėmė 9 verslo misijas iš 7 užsienio šalių. Jose dalyvavo 53 užsienio įmonės, 
su kuriomis kontaktus užmezgė 147 Lietuvos įmonės. Priėmė 53 užsienio šalių dele-
gacijas.

11. Verslininkų švietimo paslaugomis pasinaudojo 1645 įmonės.
12. Suformavo 614 žinių ir įgūdžių vertinimo komisijų, kuriose įdarbino 1363 

darbdavių atstovus ir egzaminais įvertino 17 736 pagrindinio profesinio mokymo mo-
kinius.

13. Pasitelkdami darbdavių atstovus, įvertino ir suderino 243 naujas profesinio 
mokymo programas: 96 – pagrindinio profesinio mokymo ir 147 – darbo rinkos mo-
kymo.

14. Suderino 16 883 praktinio mokymo sutartis, tarp jų 220 darbo rinkos mokymo, 
bei atliko bendrąją praktinio mokymo įmonėse priežiūrą. 

15. Išleido 77 įvairios paskirties (informacinių, metodinių) leidinius, kurių bendras 
tiražas – 89 495 egzemplioriai.

16. Rūmai žiniasklaidoje buvo nušviesti: 82 kartus televizijoje ir radijuje, 183 kar-
tus – nacionalinėje, regioninėje ir tarptautinėje spaudoje, 278 kartus – įvairiuose inter-
neto portaluose. Pateikti 274 pranešimai spaudai. 

17. 3 regiono įmonės pelnė aukščiausius LPPA rūmų asociacijos „Lietuvos ekspor-
to prizo“ apdovanojimus, o UAB „Noriu darbo“ direktorė Palmira Sirusienė – „Lietu-
vos metų verslininkės/vadovės” įvertinimą.

18. 47 įmonės (43 Kauno ir 4 Marijampolės regione) pelnė įvairias regionines no-
minacijas už pasiekimus versle ir nuopelnus verslo bendruomenei.

19. Aukščiausiu Lietuvos PPA rūmų apdovanojimu – sidabro „Darbo žvaigžde“  
buvo apdovanoti 8, bronzos „Darbo žvaigžde“ – 14 nusipelniusių verslininkų  ir as-
menų.
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Mane tiksliau būtų vadinti ne rūmų 
krikštamote, o motina.

Doc. Jūratė Matekonienė

Jei nebus verslininkų branduolio, bus sunku 
palaikyti dialogą su vietos valdžia.

Prof. Mečislovas Rondomanskas, 
Rūmų prezidentas

Gerovės pagrindas yra verslas. O versle dalyvauja tik 
28 proc. gyventojų, jie turi išlaikyti  likusius 72 proc.

Kostas Jankauskas, 
UAB „Koncernas „Alga“ generalinis direktorius

Kaip futbolo aikštėje debatuose dalyvaujantiems 
politikams aš rodau geltoną kortelę. Kitą kartą galite 
sulaukti ir raudonos.

Algimantas Stasys Anužis, 
DnB banko Kauno verslo regiono vadovas

Iš pradžių nuogąstavome, kad įmonė yra per maža ir 
jauna stoti į rūmus, bet nuogąstavimai greitai išsisklaidė.

Giedrius Bučas, 
UAB „Interjero elementai“ direktorius

Rūmai nėra organizacija šalia ar aukščiau 
mūsų. Tai mūsų visų bendra veikla. 

Dr. Vytautas Šileikis, 
Rūmų generalinis direktorius

Greita partnerių paieška rūmuose – greiti buvo ir 
mūsų sprendimai. Mūsų narystė rūmuose jau atsipirko.

Nerijus Miliukas, 
UAB  „Robotex“   komercijos ir plėtros vadovas

Verslo pasaulį moterys daro geresnį.
Asta Šileikienė, 

Verslo moterų tinklo vadovė

Mes esame verslininkai. Emocijų ir demagogijos mums 
nereikia. O konkrečių minčių, perspektyvių idėjų debatuose 
neišgirdau. Mums reikia konkrečių įsipareigojimų.

Edmundas Kolevaitis, 
verslininkas

Lietuvoje nevertinamas lobizmas. Dažniau atsiranda 
asmenų, kurie nesisamdys profesionalaus lobisto, o patys 
tiesiogiai mėgins daryti įtaką duodami kyšius.

Eduardas Budrevičius, 
UAB „Pakma“ generalinis direktorius
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Kaunas praranda patrauklumą studentams, tarp 
jaunimo formuojasi nepalankus miesto įvaizdis. Po 
poros metų praradimų procesas gali būti negrįžtamas.

Dr. Mindaugas Misiūnas, 
Kauno kolegijos direktorius

Esant versle reikia uždirbti ir protingai išleisti, 
valdžioje – tik protingai išleisti. 

Alfonsas Meškauskas, 
UAB „Baldai Jums” generalinis direktorius

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

Visi pastaruoju metu priimti įstatymai 
skirti bausti, o ne skatinti verslą.

Gintautas Žaliauskas, 
UAB „IRTC” direktorius

Gal rajono sėkmės priežastis ta, kad vietos 
valdžioje – 8 ar 9 verslininkai?

Saulius Grinkevičius, 
UAB „Vesiga“ direktorius

Rūmų vykdomi projektai – tai investicija, 
kuri visada atsiperka.

Rūta Garšvienė, 
AB „Ortopedijos technika” generalinė direktorė

„Moterų verslumo ES” projekte supratau, kad visos 
Europos moterys turi tokias pačias svajones, susiduria su 
tomis pačiomis problemomis, atranda tuos pačius dalykus.

Fausta Puzanovienė, 
UAB „Metga“ direktorė

Lozungai, lozungai… O paskui pamatai, kad už 
akmenėlio slypi kažkieno interesai – nei pastumsi, nei 
nukelsi…  

Kazimieras Jakutis, 
UAB „Lonas ir partneriai” savininkas

Mažas regionas taip pat gali turėti 
svajonių ir drąsiai eiti link jų.

Algimanta Pabedinskienė, 
KPPAR Marijampolės filialo direktorė

Mūsų sėkmės istorija susjusi su keliomis eilutėmis 
rūmų skelbiamuose užsienio įmonių pasiūlymuose. Jos 
atvėrė kelią į naujų klientų paieškos galimybę.

Giedrius Skurkys, 
UAB „Vocalis“ direktorius
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Kuo mažiau sričių valdininkai ir biurokratai 
tiesiogiai kontroliuoja, tuo mažiau jie gali tiesiogiai 
daryti įtaką ar reguliuoti, t.y. būti svarbūs.

Rimantas Šidlauskas, 
LPPAR asociacijos generalinis direktorius

Gyvenimas keičiasi. Lietuva – ne užkampis. Čia 
gali gyvuoti ir naujovės, ir tradicijos. Tačiau ar taip 
bus – renkamės mes.

Dr. Vladas Lašas, 
UPS įgaliotojo atstovo Lietuvoje 

UAB „Skubios siuntos“ generalinis direktorius

Mes, įmonių, kuriose dirba neįgalieji, vadovai, nekeliame 
klausimų, ar mumis rūpinasi valstybė. Mes patys savimi 
rūpinamės, mokame mokesčius, kad patys jaustumės saugiai.

Šarūnas Grigaliūnas, 
UAB „Informacijos saugumo agentūra“ direktorius

Jeigu mes savo įmonėje kilusias problemas spręstume 
taip, kaip problemas sprendžia Vyriausybė, tai būtume 
bankrutavę.

Vladas Jakaitis, 
Vilkaviškio siuvimo AB „Žemkalnija“ generalinis direktorius

Bendrauti su bankininkais visada buvo sunku. 
Manau, jie per daug gerai apie save galvoja, arba verslas 
ir visuomenė jiems skiria išskirtinį dėmesį, nors jie to 
neverti.

Vytautas Niedvaras, 
AB „Betonika“ generalinis direktorius

Laikas buvo kupinas įtampos, iššūkių ir išbandymų, 
tačiau turint kompetentingą komandą ir stiprų tikėjimą 
tuo, ką darai, yra įmanoma viskas.

Ligita Valalytė, 
l.e. VšĮ „Technopolis“ direktorės pareigas

Jokia aukštoji mokykla nerengia vadovų. Kur 
jiems pasisemti patirties? Iš knygų, savo klaidų arba – 
bendraujant. Verslo vadovų klubas yra ta platforma, 
kurioje jie gali vienytis ir bendrauti.

Nerijus Šėža, 
rūmų Verslo vadovų klubo steigiamosios tarybos pirmininkas

Ąžuolų sodinimas yra pati nuoširdžiausia ir 
prasmingiausia šventė, kurioje teko dalyvauti būnant 
prezidentu.

Rimantas Stankevičius, 
LPPAR asociacijos prezidentas

Iš bankų skolinasi valstybė, o ji negali bankrutuoti, taigi 
bankai išvengia rizikos ir dar neblogai uždirba. Kol valstybė 
skolinsis, tol bankai neskolins verslui.

Rimantas Grabauskas, 
AB„Vernitas“ komercijos direktorius

Negatyvus požiūris į verslą, deja, prasideda nuo 
valdžios, ir tuo užsikrečia dalis visuomenės.

Margarita Grigaliūnienė, 
UAB „Liningas“ generalinė direktorė
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