
Kronika (Sausis, Vasaris 2012) Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai

Priemonė Veiksmas Įmonės, 

dalyviai

Pateikti kontaktai įmonei dėl atliekų realizavimui. Įmonė sėkmingai pardavė 
atliekas ir toliau bendradarbiauja.

1

Paskatintas 2 įmonių bendradarbiavimas, vyksta derybos dėl konkrečių 
sutartinių įsipareigojimų (degalų tiekimas).

1

Įmonių (ne narių) lankymas, infotmacija apie rūmų veiklą, paslaugas, kvietimas 
stoti į narius

16

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių interesus 20
Derybos su Marijampolės regiono profsąjungos susivienijimo pirmininku dėl 
trišalės tarybos steigimo. savivaldybė/susivienijimas/filialas

1

Rūmų Generalinė asmablėja, prezidento ir tarybos rinkimai 174
"Naujausios aktualijos ir praktiniai patarimai darbe su skolininkais" 11
"Darbinės ir asmeninės veiklos valdymas" 10
"Metinis pokalbis" 10
"Įmonių nemokumo sprendimo būdai" 3
VIP "Būk inovatyvus - būk konkurencingas" 17
Verslo moterų tinklo susitikimas "Šeimos kriziniai periodai" 12
Verslo moterų tinklo susitikimas "Koučingas ir jo aktualumas verslui" 27
Personalo vadovų klubo susitikimas "Darbo biržos naujienos" 5
Personalo vadovų klubo susitikimas "Efektyvi komunikacija-garantija sėkmei" 20

Finansų vadovų klubo susitikimas "Euro zonos skolų krizė ir Lietuvos vystymasis 
jos kontekste"

45

Verslo vadovų klubo susitikimas "Pasiskirk atlyginimą sau" 25
Verslo vadovų klubo susitikimas "Sprendimų priėmimo psichologija"" 26
Rūmų klubas "Sėkmingiausios mobilios aplikacijos, mobilūs sprendimai- 
naudingi verslui"

43

Teisinės konsultacijos 
(partneris Nordia Baublys & 

Partners)

Teisinės konsultacijos rūmų nariams 1

Nyderlandų Karalystės ambasados Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 
J.E. Kornelio Willem SPAANS vizitas, 2012 -02 -09 

1

Verslo misija į Tamperę (Suomija), turizmo sektorius,  2012 02 08 -10 6 įmonės, 
įvyko 32 
kontaktai

Enterprise Europe Network el-žinios naujienlaiškis. Aktualiausi straipsniai: 
"Horizontas 2020: Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) tyrimų ir inovacijų 
skatinimas"; "Enterprise Europe Network padeda įgyvendinti ES strategiją 
„Europa 2020“, teikdamas nemokam

4500

Atsakymai į Lietuvos įmonių užklausas (kontaktų paieška užsienyje, rinkos 
sąlygos užsienyje, parodos)

36

Atsakymai į užsienio partnerių užklausas (informacija apie Lietuvos įmones, apie 
rinkos sąlygas Lietuvoje)

49

Lietuvos įmonių verslo pasiūlymų platinimas užsienio įmonėms 4
Gauti susidomėjimai Lietuvos įmonių verslo pasiūlymais, pateikta informacija 
užsienio kompanijoms

18

Lietuvos įmonių susidomėjimas užsienio įmonių pasiūlymais 9
Konsultacijos įmonėms dėl tarptautinės plėtros 2

Seminarai, įskaitant ir 7 Bendrosios Programos seminarus "Projektų idėjos 
jungtinių tyrimų programų rodikliams pasiekti"

108 
dalyviai, 45 

Konsultaciniai vizitai į įmones (bendro pobūdžio) 3

Konsultacijos įmonėms apie verslo plėtrą ES 3

Surasti verslo kontaktai Latvijoje, įmonė rado atstovą Latvijoje ir plečia savo 
veiklą.

1

Verslo plėtra

Rūmų bendruomenė

EEN

Savivalda

Konsultaciniai – 
informaciniai seminarai

Tarptautiniai ryšiai
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Priemonė Veiksmas Įmonės, 

dalyviai

Verslo plėtra "Rūmų žinios" Nr. 557, aktualiausi straipsniai: "Pakaunės verslininkai itin 
palankiai vertina rajono įvaizdžio kūrimą" (Kauno rajone atlikto verslo nuomonės 
tyrimo pristatymas); "Technopolis": metų iššūkiai nugalėti"; "Verslo savivalda 
2011: pozicija, debatai, tyrimai"; "Rusijos federacija PPO: atveriamos rinkos, 
įšaldomi muitai".

800 egz.

 "Rūmų žinios" Nr. 558, aktualiausi straipsniai: "Šaukiama Generalinė 
asamblėja"; "Kaune bus steigiama pirmoji Lietuvoje Verslo taryba"; "Verslo 
savivalda prasideda nuo grįžtamojo ryšio"; "Trys euro zonos scenarijai"; "Dar 
vienas žingsnis verslo naudai" (apie Enterprise Europe Network 2011 m. 
rezultatus); "Eksperimentas "Pasiskirk sau atlyginimą pats".    

800 egz.

Išleistas 128 psl. leidinys "Veiklos ataskaita 2008-2011" 400 egz. 

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 37

LR Seime rūmų nariai apdovanoti už socialiai arsakingą verslą "Gausos žuvies" 
apdovanojimais. Išplatinta rūmų nariams kvietimai, pateiktos paraiškos

6

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių kilmės sertifikatų 805

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo ekspertizių ir įforminta 
dokumentų

17

Išduota GS1 kodų 244

Parengta kvalifikacijos vertinimo užduočių 299

Profesines mokyklas baigusieji mokiniai 269

Sudarytos kvalifikacijos egzaminų komisijos 12

Įdarbinti egzaminuotojai 21

Įvertintos mokymo programos 12

Suderintos kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir patvirtinti bilietai  
tęstiniame mokyme

13

Užregistruotos praktinio mokymo sutartys 816

Profesinio rengimo skyrius

Dokumentų išdavimas

Viešieji ryšiai
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Atstovavimas (Sausis, Vasaris 2012) Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai

Veiksmas Turinys Rezultatas

Susitikimas su ŠM ministru 

G.Steponavičiumi 

Aiškintasi Profesinio mokymo įstatyme numatytų 

funkcijų rūmams įgyvendinimo aktualijos

ŠMM pažadėjo per 10 dienų parengti 

institucijų akreditacijos tvarką

Darbas su Kauno miesto savivaldybės 

teisės skyriaus vadovais

Derintos trišalės sutarties sąlygos Parengtas „Verslo tarybos“ steigimo sutarties 

projektas

Rūmų taryba 01.24. Sprendimas dėl generalinės asamblėjos datos; Nuspręsta asamblėją rengti 02.23.

Diskusija dėl rūmų programinių gairių ir valdymo 

2012-2015 metų laikotarpiui;

Patvirtintas gairių projektas

Diskusija dėl „Verslo tarybos“ sutarties; Pritarta trišalės sutarties nuostatoms

2011 m. Rūmų veiklos ataskaita; Patvirtinta 2011 veiklos ataskaita

Informacijos apie kadencinės ataskaitos 

parengimą;

Pristatytas kadencinės ataskaitos turinys

Narystė; Sprendimai dėl narystės

Susitikimas su Kauno savivaldybės 

administracijos direktoriumi A.Nesteckiu

KK pramoninkų ir darbdavių asociacijoje buvo 

aptariamos miesto valdymo aktualijos

V.Šileikis išsakė rūmų poziciją

Kauno miesto tarybos posėdis V.Šileikis pasisakė  klausimu dėl „Verslo tarybos“ 

steigimo sutarties

Taryba pritarė sutarčiai

VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų taryba Pristatyti VšĮ 2011 veiklos rezultatai; eksporto 

tendencijų analizė bei planai sustiprinti VL 2012-

2013 m. eksporto skatinimo priemones; 2011 m. 

grupinių iniciatyvų projekto rezultatai; VL Patarėjų 

tarybos sudėties keitimas.

Atstovavo V.Šileikis. pateikė siūlymą derinti 

konkrečias „Versli Lietuva“ priemones, 

pradedant nuo apskrito stalo susitikimo su visa 

rūmų valdyba

„Veido“ žurnalo konkurso „Geriausių 

Lietuvos savivaldybių merų rinkimų “ 

baigiamasis renginys Vilniuje

Buvo teikiami apdovanojimai geriausio mero 

rinkimų laimėtojams dalyvaujant LR Vyriausybės ir 

LR Seimo nariams, verslo bendruomenių 

atstovams

Atstovavo V.Šileikis, pasveikino III-os vietos 

laimėtoją Kauno rajono merą V.Makūną

TV „7 Kauno dienos“ Dėl rūmų atlikto tyrimo Kauno rajone rezultatų ir 

regiono plėtros aspektų

V.Šileikis, Vl.Lašas viešino rūmus ir pristatė 

verslo bendruomenės poziciją įvairiais plėtros 

aspektais

URM dėl EVIT 2013 metinės 

konferencijos

Aptarti su URM atsakingais pareigūnais ir 

dalyvaujant  Ūkio ministerijos atstovams EVIT 

metinės konferencijos Lietuvoje rengimo 

uždaviniai. Konferencija rengiama pirmininkavimo 

Europos Tarybai metu  2013 rudenį

Pasiektas preliminarus susitarimas, kad URM 

teiks Europos Komisijai Kauno kandidatūrą ir 

Kauno PPA rūmus, kaip organizatorių. 

Laukiama 900 užsienio atstovų.

Rūmų taryba 02.14. Kadenciją užbaigiantis posėdis Patvirtinta asamblėjos programa, kandidatai į 

viceprezidentus, padėkota kadenciją 

baigiantiems tarybos nariams ir prezidentui

Ekstra Rūmų tarybos posėdis 02.15. Sušauktas pasikeitus aplinkybėms dėl kandidato į 

rūmų prezidentus

Atšauktas anksčiau patvirtintas kandidatas ir 

pristatytas bei patvirtintas naujas kandidatas 

Regiono plėtros taryba Darbotvarkėje 20 klausimų dėl regiono plėtros 

projektų sąlygų keitimų. Diskusijos dėl energetinio 

ūkio plėtros Kauno mieste

Atstovavo  V.Šileikis. 

Nauja rūmų taryba 01.28. Tarybos narių prisistatymas – diskusija. Prisistatė nauja Taryba

Diskusija ir preliminarus sprendimas dėl 

artimiausių tarybos posėdžių klausimų.

Pasirinktos artimiausių posėdžių temos

Diskusija dėl „Verslo tarybos“ veiklos prioritetų Atstovauti įmonių interesus, kai priimami 

verlui svarbūs sprendimai

Sprendimas dėl rūmų atstovybės Jonavoje 

nuostatų patvirtinimo.

Patvirtinti Jonavos atstovybės nuostatai

Sprendimas dėl atstovavimo iškilmėse LR 

Vyriausybėje kovo 9d.

Išrinkti atstovausiantys Kauno rūmus atstovai
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