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Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmams – 90 metų

Šarūnas KLIOKYS, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas:
Veikime solidariai ir solidžiai
Atsigręždami į istoriją, analizuodami dabartį ir brėždami ateities gaires,
šiandien rūmai atsakingai priima naujus iššūkius. Mes reaguojame į globalios konkurencijos ir ekonominės galios
persiskirstymo pokyčius, darbo jėgos
migracijos poveikius. Mes skatiname ir
kuriame ekonominę pažangą, siekiame,
kad verslas būtų labiau efektyvus ir konkurencingas, taip pat formuojame socialiai atsakingo verslo įvaizdį.

Antra vertus, kas yra mūsų išskirtinumas? Kuo ir kur mes norime būti Lietuvos verslo pasaulyje?
Rūmų vizija – tapti Lietuvos verslo
asociacijų lydere, naudingiausia ir efektyviausia bendriesiems verslo ir regionų
interesams atstovaujančia organizacija.
Mūsų misija – užtikrinti efektyvią rūmų
savivaldą, o nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu – įtakingai veikti gerinant
verslo aplinkos sąlygas, nuosekliai plėtoti rūmų narių tinklą per sisteminius
ryšius.
Iššūkius įveiksime solidariai. Mes
visi mąstome lyg ir gerai, teisingai, bet
diskutuodami arba aptardami konkrečias
problemas, klausomės vienas kito, bet
dažnai negirdime. Taip yra todėl, kad iš
esmės per mažai kalbamės, nes jei kalbėtume ir girdėtume vienas kitą, būtume
išgelbėję dešimtis situacijų ir nepraradę
daugybės galimybių. Yra darbų, kuriuos
reikėjo padaryti vakar.
Suprantama, kad ne visi sprendimai
būna geri, bet svarbu žinoti, kad juos
galėsi ištaisyti vėliau, priimdamas kitus,
teisingesnius sprendimus. Taigi norėčiau
palinkėti pokyčių ir dar kartą pokyčių bei
nuolat priimti konkrečius sprendimus.
Ir darykime tai ne vien dėl naudos,
bet ir dėl to, kad tai yra reikalinga ir teisinga.
Iki susitikimo jubiliejaus iškilmėse
Kaune!

Benjaminas ŽEMAITIS, Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų
prezidentas:
Esame atviri idėjoms ir pasirengę
pokyčiams
Šiandien visos Lietuvos rūmai didžiuojasi giliomis ištakomis ir garbingai
tęsiamomis veiklos tradicijomis.
Per atkurtos nepriklausomybės dešimtmečius rūmai sukūrė pagrindus verslo
savivaldai ir bendruomeniškumui, tapo atsakingai veikiančiais valdžios socialiniais
partneriais, sukūrė įmonių konkurencingumui reikalingą paslaugų sistemą, efektyviai
veikia Europos ir pasaulio verslo aplinkoje.

Iššūkių raida | 2-3 psl.

Rūmų prezidentai
apie rūmus | 4 psl.

Verslas – rūmai – valstybė |
ištakos | 5-9 psl.

Būti rūmų nariu yra garbės, reputacijos ir patikimumo ženklas. Užsienio partneriai įmonių narystę rūmuose vertina
kaip aukštą rekomendaciją.
Paminėsiu tik kelis faktus iš rūmų
dabarties veiklos. Kauno rūmai ryžosi
siekti drąsaus ir ambicingo tikslo – įamžinti verslo istoriją ir sukurti verslo alėją
bei skverą senajame Ąžuolyne, kuriame
vykusios tarpukario parodos šalies istorijon įrašė prekybos ir pramonės ištakas.
Kalniečių parke pasodinome 60 ąžuolų,
tuo būdu mieste kurdami naują ąžuolyną.
Rudenį čia bus pasodinta dar 30 ąžuolų –
90 lietuviškų medžių simbolizuos rūmų
90-ties metų jubiliejų.
Klubas „Verslas Kaunui“ jau trečią
kartą gėlėmis papuošė pagrindinį miesto Savanorių prospektą. Iš viso rūmuose
veikia 10 verslo bendruomenės klubų,
kuriuose dalijamasi profesine patirtimi ir
skiriama daug laiko saviugdai.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai pirmieji Lietuvoje įsteigė Verslo
tarybą prie Kauno m. savivaldybės, kuri
svarsto su verslo aplinka ir strateginiais
projektais susijusius klausimus.
Kauniečiai aktyviai dalyvauja šalies
teisėkūros procese, teikdami pasiūlymus
įstatymų leidėjams.
Kauno rūmuose šiandien buriasi 420
įvairaus dydžio ir skirtingo profilio Kauno ir Marijampolės regionų įmonių. GreNukelta į 4 psl.
Verslas – rūmai – valstybė |
dabartis | 9-12 psl.
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Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų
90-metį pasitinkant: iššūkių raida

Vytautas Šileikis,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų generalinis direktorius
Verslo savivaldos terminas šiais laikais tapo įprastas mūsų ausiai. Kaip raktažodis jis mus atveda iki verslo bendruomenių, jų institucijų bei išrinktų atstovų
teisių ir galių savarankiškai tvarkyti bei
valdyti jų viešuosius reikalus.
Savivaldos užuomazgos aptinkamos
jau pirmykštėse bendruomenėse, kuriose šalia valdymo reiškėsi ir savivaldos
santykiai. Valdymo funkcijas įgyvendino
vedlys, o savivaldos reikalais rūpinosi
žyniai, vaidilos, šamanai. Prieštaravimai
tarp valdymo ir savivaldos, sąlygoti loginio ryšio „arba“ – „arba“, lėmė esminius
lūžius žmonijos raidoje, lėmė valstybių ir
imperijų formavimąsi bei jų žlugimą. Tik
tuomet, kai valdymas ir savivalda buvo
siejami loginiu jungtuku „ir“, socialinio
gyvenimo medžio rievėse aptinkame ekonominės ir socialinės pažangos proveržių
bei valstybių klestėjimo laikotarpių.
Savivalda – valdymo instrumentas
Plėtojantis prekiniams-piniginiams
santykiams, visų pirma viduramžių Europoje, susidarė prielaidos glaudesnei sąveikai tarp pirklių ir monarchų. Prancūzijos
karalius Henrikas IV, pasvėręs tikimybes
dėl naujų karo žygių sėkmės, nusprendė
verčiau kreiptis į Marselio uosto pirklius,
kad jie patartų dėl krašto ekonomikos
gaivinimo. Pirkliai jau turėjo trečiųjų teismą – šiuolaikinio arbitražo atitikmenį –
tarpusavio ginčams spręsti. Taigi, veikė
savivaldžioje bendruomenėje. Karalius
netrukus gavo pirklių patarimą, kuris jį

tenkino. Karaliaus būta įžvalgaus: pirklių
susirinkimas jo 1599 m. dekretu buvo
įteisintas kaip nuolat veikianti patarėjų
taryba. Šalia šių funkcijų jai buvo priskirta garantuoti pirklių apsaugą, užtikrinti
jų teises, nustatyti uosto darbo taisykles.
Taip gimė pirmieji prekybos rūmai.
Per uostus vyko bemaž visi sandoriai.
Jų kontrolė ir administravimas leido reikšmingai papildyti valstybės iždą. Valstybių
monarchai, pasitelkdami pirklius, visų
pirma uostuose ir svarbiausiose prekybos kryžkelėse, paskatino pirklius steigti
prekybos rūmus. Jie atsidarė Hamburge
(1665), Briuselyje (1703), Kiolne (1707),
Niujorke (1768), Glazge (1783), Edinburge (1786), Paryžiuje (1803), Genujoje
(1805), Amsterdame (1811) ir kitur.
Pirkliai pajuto, kad verslo santykių
formalizavimas tiek bendruomenių viduje, tiek su valdovais leidžia jiems lengviau
priimti ir įveikti laisvos rinkos metamus
iššūkius.
Imperatorius Napoleonas Bonapartas,
išleisdamas teisės kodeksus, davė pradžią formuotis visuotinei prekybos rūmų
sistemai (tokia ji liko iš esmės didžiojoje
kontinentinės Europos dalyje). Prekybos
rūmai su registro įstaigomis, su privaloma
naryste tapo puikiu imperijos ekonomikos valdymo instrumentu. XIX amžiuje
augant industrializacijos tempams, plėtojantis kelių infrastruktūrai, intensyvėjant
prekybai ir augant jos apimtims, prekybos
rūmai patyrė tikrą plėtros bumą. Šalia
prekybos funkcijų radosi pramonės bei
amatų reguliavimo funkcijos, o kai kuriose valstybėse – laivybos bei žemės ūkio.
Laipsniškai pradėjo reikštis ekonomikos
globalizacijos požymiai. Todėl jau po
Pirmojo pasaulinio karo buvo suprastas
būtinumas ją reguliuoti tarptautiniu mastu. Tai sudarė prielaidas 1919 m. įkurti
Tarptautinius prekybos rūmus Paryžiuje.
Verslo padiktuoti prioritetai
Lietuva, 1918 m. paskelbusi Nepriklausomybę, susidūrė su nualinto krašto
atstatymo sunkumais. Tik pradėjusi veikti Pramonės ir prekybos ministerija rėmėsi įmoninkų patarimais. Netrukus buvo
suformuota Pramoninkų ir prekybininkų
taryba. Jos pagrindu buvo pasiūlyta kurti
tokio pavadinimo rūmus. Ši nuostata gulė
į pirmosios Lietuvos Respublikos Konstitucijas (1922 m. ir 1928 m.).

Lietuvos Respublikos Seimas 1924
m. gruodžio 19 d. priėmė Prekybos ir pramonės rūmų įstatymą. Patys rūmai buvo
suformuoti ir atidaryti 1925 m. birželio
18 d. Kaune. Pirmasis išrinktų rūmų pirmininkas Jonas Dobkevičius, net dviejose Vyriausybėse ėjęs finansų, prekybos ir
pramonės ministro pareigas, ėmėsi plėtoti
rūmų veiklą sekdamas verslo padiktuotais
prioritetais: saugoti vietinę rinką, skatinti vietinę pramonę, mažinti nesąžiningą
konkurenciją, didinti lietuviškų prekių
konkurencingumą užsienio rinkose, skatinti lietuviškos produkcijos eksportą, kelti verslo kultūros ir etikos lygį.
Įstatymas numatė rūmams Vyriausybės konsultanto funkciją. Vyriausybė konsultavosi, o rūmai stengėsi supažindinti su
verslo bendruomenės interesais ir teikti
konsultacijas. Rūmų atstovai dirbo nuolatinėse ir laikinose komisijose bei komitetuose prie ministerijų. Rūmai operatyviai
ir darniai reaguodavo į verslo bendruomenei nepalankių įstatymų svarstymus Seime, pateikdavo savo argumentus dėl galimų neigiamų reformos padarinių. Taip pat
patys rengė ir Vyriausybei siūlė svarstyti
įstatymų projektus.
Dėl pasaulio ūkio depresijos trečiojo
dešimtmečio pabaigoje plūstelėjo įmonių
bankrotų bylų banga. Iškilo būtinybė greičiau spręsti bankrutuojančių įmonių reikalus. Rūmai reagavo nedelsdami ir parengė
Komercijos teismo įstatymo projektą. Rūmai gebėjo perimti kai kurias valstybinių
įstaigų funkcijas, ypač gaminių kontrolės.
Taip pat stengėsi spręsti įsisenėjusias problemas ir rasti bendrą sutarimą tarp ūkininkų, supirkėjų, gamintojų ir pardavėjų, suderinti skirtingus interesus, kelti lietuviškos žaliavos ir prekės vertę užsienyje. Rūmai buvo vieni iš reikšmingiausių parodų
organizatorių, tiesė verslo kelius į užsienio
rinkas. Propaguodami veiklą, įmones ir jų
produktus bei paslaugas, burdami verslo
bendruomenę rūmai leido savo biuletenį,
turėjo savo skyrių Finansų ministerijos leidinyje „Lietuvos ūkis“, bendradarbiavo su
leidiniais „Verslas“, „Tautos ūkis“.
Padėti tvirti verslo savivaldos pamatai
Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Lietuvoje veikė apie 22 000 įmonių.
Tačiau tik maždaug 1/5 dalyvavo rūmų
rinkimuose. Besiplečiantys uždaviniai,

sąlygoti struktūrinių pokyčių krašto pramonėje ir prekyboje, taip pat geopolitinės
aplinkybės Europoje brandino rūmų reformą. Mirus pirmininkui J. Dobkevičiui
(1934 m.), imtasi reorganizacijos. 1936
m. buvo priimtas naujas rūmų įstatymas
įtraukiant ir amatus.
Rūmai nauju teisės aktu buvo artimai
suglaudinti su vyriausybe: jų veiklos priežiūra patikėta finansų ministrui, pirmininko tarnyba tapo valstybinė – jį skyrė
Lietuvos Respublikos Prezidentas finansų
ministro teikimu. Rūmai gavo plačius įgaliojimus ir naudojosi plačiomis teisėmis.
Jų korporatyvinė sandara, apimanti net 18
privalomų verslo sąjungų, iš esmės atitiko
visuotinės narystės modelį, paplitusį didžiojoje Europos dalyje.
Tačiau atstovavimas verslo interesams savo turiniu virto greičiau reguliavimu nei savanoriška partneryste. Tuo pat
metu užgriuvo rūpesčiai, susiję su Klaipėdos krašto atplėšimu, Vilniaus grąžinimu, rūmų pastato statyba. Spauda tuomet
rašė: „Ūkiniai reikalai yra labai komplikuoti. Valdinės įstaigos perkrautos darbu
ir nebe visada suskumba pasekti ūkinio
gyvenimo pulsą“. Dėl šių aplinkybių, matyt, sutriko nuoseklus darbas. Verslininkai
suvalstybintiems rūmams pažėrė daug
kritikos dėl nelankstaus ir nekūrybiško
problemų sprendimo. Į kritiką buvo sureaguota: vos per kelis mėnesius išnagrinėta
net 11 įstatymų projektų, parengtas Amato verslo įstatymo projektas.
Deja, 1940 m. birželį prasidėjus sovietinei aneksijai, buvo pareikalauta naująjį rūmų pastatą apleisti per tris dienas,
t.y iki birželio 19 d. Jį užėmė Raudonosios
kariuomenės štabas. Tarpukario Lietuvos
prekybos ir pramonės (nuo 1936 m. ir
amatų) rūmų veikla truko lygiai 15 metų.
Istorijos dėlei būtina paminėti, kad
1919 – 1939 m. Klaipėdoje veikė Klaipėdos prekybos ir pramonės rūmai. Nuo
1930 m. jų atstovas buvo kviečiamas į
Prekybos ir pramonės rūmų posėdžius.
Klaipėdos prekybos ir pramonės rūmai
sprendė specifines Mažosios Lietuvos
regiono problemas, palaikė ryšius su Vokietija. 1930 – 1939 m. lenkų okupuotame krašte veikė Vilniaus prekybos ir
pramonės rūmai. Karo metais vokiečių
okupacinė administracija organizavo taip
vadinamų Lietuvos ūkio rūmų darbą. Jų
paskirtis buvo atlikti Reicho komisaro
Rytų kraštui uždavinius. 1973 m. sovietinė valdžia Vilniuje organizavo prekybos ir pramonės rūmus, kurie buvo ne tik
pavaldūs Maskvai, bet ir dėl ekonomikos
administracinio modelio pobūdžio savo
dvasia visiškai neprilygo savivaldžiai organizacijai, kokia gali veikti tik rinkos ir
demokratinės sanklodos sąlygomis.
Apibendrinant tarpukario Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos laikotarpį iššūkių aspektu, tenka
pripažinti, kad verslo savivaldai Lietuvoje buvo padėti tvirti pamatai. Prekybos
ir pramonės rūmai tapo ta organizuota
verslo bendruomenės institucija, kuri
geriausiai tiko sąveikai su valstybės valdžia: rūmams buvo suteiktas pasitikėjimo
kreditas, kurį padengė verslo atstovai nesavanaudiškai įsitraukdami į krašto ūkio
atstatymą, prioritetinių pramonės šakų
vystymą, verslo aplinkos tvarkymą.
Iš kolektyvizmo į individualizmą
Toks valdžios ir verslo sąveikos modelis, puikiai veikiantis vakarų šalyse, sovietinėje santvarkoje buvo sugriautas. Ne-
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monės yra nuolat įgyvendinamos.
Regioninės parodos Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje
rengiamos bendradarbiaujant su savivaldybėmis. Jos yra reikšmingos ne tik populiarinant vietinės gamybos produktus,
skatinant jų prekybą, bet ir atlieka didelį
šviečiamąjį vaidmenį, kur dalinamasi
verslo patirtimi bei naujovėmis; parodose
verslas atsiskleidžia plačiajai visuomenei,
demonstruoja savo kuriamąjį vaidmenį ir
kelia prestižą.

gana to, sovietinės ideologijos, jos teisės
sistemos ir dešimtmečius diegto gyvenimo būdo palikimas smarkiai įtakojo rūmų
atkūrimo ir veiklos plėtojimo procesus
iškart po 1991 m.
Pradėkime nuo to, kad rūmų starto
pozicija skirtinga nuo tos, kuri buvo 1925
m.: anuomet šalis gydėsi karo žaidas, o
dabar teko perorientuoti šalį nuo planinės, direktyvinės, komandinės prie rinkos ekonomikos; anuomet ekonomikos
centras buvo žemės ūkis, o kitos šakos tik
papildė ir veikė žemės ūkiui; dabar - valstybės kūrėjus slėgė kiti rūpesčiai: ką daryti su nereikalingomis, neperspektyviomis
įmonėmis; galiausiai, tarpukario valstybė
reguliavo daugelį viešojo gyvenimo sričių, o iš kart po 1990-ųjų valstybė net ir
spręsdama ekonomikos reikalus laikėsi
daugiau stebėtojo vaidmens.
Verslininkams vienu metu teko ir mokytis, ir kurti. Juose augo individualizmo
daigai. Tai neginčijama vertybė, pasireiškianti per suvoktą asmens autonomiškumą, prisiimtą atsakomybę už savo sprendimus, atvirumą kitiems ir kitokiems,
savo vertės pajautą, įsipareigojimą. Natūralu, kad žmonės laisvinosi iš sovietinio
kolektyvizmo rėmų. Dažnas verslininkas
kvietimą burtis rūmuose taip ir vertindavo, jog tai apribos jo individualumą, varžys saviraišką. Visiškai nepriimtinas jiems
buvo sumanymas diegti Lietuvoje visuotinės narystės modelį. Tai buvo suprasta
ir prilyginta prievartos aktui bei dvasiai,
kokioje visai neseniai gyventa ir iš kurios
išsiveržta. Argumentų ir palyginimų su
didžiąja dalimi vakarų Europos šalių, kur
toks prekybos ir pramonės rūmų modelis
puikiai veikia kelis šimtmečius, nebuvo
klausoma. Ši aplinkybė tapo rimtu iššūkiu rūmų kūrėjams, siekiantiems suburti
nepriklausomą verslo organizaciją, kuri
disponuotų pakankamomis reikalingomis
galiomis efektyviam atstovavimui verslo
interesams ir jų gynimui.
Iššūkis buvo įveiktas. Tai patvirtino
1995 m. priimtas Prekybos, pramonės ir
amatų rūmų įstatymas. Šiuo teisės aktu
buvo apibrėžtas rūmų statusas – verslo
savivaldos principus įgyvendinanti, laisva
valia verslo atstovus burianti ir visuose
Lietuvos regionuose veikianti institucija.
Finansinio savarankiškumo šaltiniai
Savivaldos organizacijai reikalingą
institucinę nepriklausomybę garantuoja
finansinis savarankiškumas. Rūmams reikėjo sukurti patikimus veiklos finansavimo šaltinius. Tai yra vienas iš tų iššūkių,
kuris liks aktualiu tol, kol gyvuos patys
prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Suprantama, kiekvienam rūmų raidos etapui
yra būdingi savi uždaviniai.
Rūmai pirmaisiais atkurtos veiklos

metais rėmėsi savo narių įnašais. Sukūrus
lanksčią paslaugų verslui infrastruktūrą,
prisidėjo pajamos iš jų. Jau bene du dešimtmečius rūmai rengia paraiškas ir įgyvendina įvairius projektus. Tikslinės šių projektų
grupės – pagrindiniai naudos gavėjai – yra
rūmų narių įmonės. Projektinė veikla kartu
su pajamomis iš paslaugų dengia apie 70
proc. rūmų veiklos finansinių poreikių.
Kuo demokratijos valstybėje yra daugiau, tuo labiau ji pasitiki nevyriausybinėmis institucijomis. Rūmai yra tarp jų.
Įvairiais teisės aktais rūmams Lietuvoje
yra deleguotos 5 funkcijos. Rūmai ypatingai atsakingai jas įgyvendina, surinkdami
dalį lėšų. Beje, palyginimui, yra proga pasakyti, kad kolegos Vokietijoje tokių deleguotų funkcijų turi dešimt kartų daugiau.
Naujas verslo ir mokslo partnerystės turinys
Iššūkius diktuoja realus gyvenimas.
Tokių per du atkurtos veiklos dešimtmečius
būta ne vieno. Štai, 1997 m. priėmus Profesinio mokymo įstatymą, rūmai tapo atsakingi už socialinės partnerystės tarp įmonių
ir profesinio rengimo institucijų kūrimą bei
palaikymą. Šiandien rūmų nariai – įmonių
specialistai dalyvauja išorinio profesinių
žinių ir įgūdžių vertinimo veikloje visose
Lietuvos profesinėse mokyklose. Profesinio mokymo programos yra atnaujinamos
ir kuriamos dalyvaujant verslo atstovams.
Akademinės institucijos yra artimas
rūmų partneris. Dirbama ne tik su minėtomis profesinėmis mokyklomis, bet ir su
universitetais bei kolegijomis. Rūmų atstovai dalyvauja šių institucijų valdyme –
yra aktyvūs jų tarybų nariai ar net joms
vadovauja. Verslo ir mokslo partnerystės
turinys pildosi naujomis formomis: šalia
tradicinio bendradarbiavimo susitinkant
bendrose konferencijose, organizuojant
praktikas, konsultuojant baigiamuosius
absolventų darbus, dalyvaujant naujų
studijų programų rengimo darbo grupėse,
išorinio vertinimo komisijų darbe, verslo
įmonės formuluoja užsakymus tyrimams
ir eksperimentams, padeda komercializuoti mokslinės ir inovacinės veiklos produktus. Naujieji mokslo, studijų ir verslo
slėniai atveria neribotas galimybes bendrai sąveikai. Globali konkurencija verčia
spartinti šią sąveiką visomis kryptimis.
Pirmus žingsnius į Europą žengė
rūmai
Kitas reikšmingas iššūkis – pasirengimas integracijai į ES. Rūmai vieni
pirmųjų tarp nevyriausybinio sektoriaus
institucijų ėmėsi šios veiklos. Laimėdami
Europos Komisijos skelbtą konkursą dar
2001 m. įsteigė Europos verslo informacinius centrus Kaune ir Klaipėdoje, o kiek
vėliau ir Vilniuje. Šie centrai per 6 veiklos

metus suteikė informacijos ir konsultavo
tūkstančius šalies verslo įmonių, realiai
palengvindami jų startą į naujas rinkas.
Nuo 2007 m. rūmai dalyvauja EK Europos įmonių ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) veikloje. Tinklas
vadovaujasi Europos konkurencingumo ir
inovacijų programa ir suteikė išskirtines
verslo plėtros ir inovacijų diegimo paslaugas tūkstančiams mažų bei vidutinių
įmonių Lietuvoje. Per glaudų bendradarbiavimą su valdžios ir valstybės institucijomis, verslo asocijacijomis, verslo informaciniais centrais, verslo inkubatoriais,
mokslo ir mokslinių tyrimo organizacijomis yra nusitaikyta į prioritetinius verslo
plėtros uždavinius – konkurencingumo
užtikrinimą bei inovatyvumo augimą.
Rūmai padėjo įmonėms amortizuoti
1998 m. Rusijos ir 2008 m. pasaulinės
finansų krizių sukeltas pasekmes. Skubūs veiksmai, ieškant verslo partnerių,
rengiant verslo misijas į užsienio šalis,
konsultuojantis su verslo advokatais,
personalo specialistais, taip pat bendradarbiaujant su valstybės institucijomis,
ypač padėjo smulkaus ir vidutinio verslo
įmonėms išvengti bankroto, pasirinkti racionaliausias veiksmų taktikas.
Rūmų aplinka yra labai patraukli
informacijos ir nuomonių apsikeitimui.
Štai, vien Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmuose veikia dešimt profesinių ir
verslo bendruomenės klubų. Juose verda
gyvenimas. Įmonininkai nesavanaudiškai
dalijasi patirtimis, ir tai yra geriausia bendruomenės kultūros brandos išraiška.
Socialinis-ekonominis valdžios partneris
Prekybos, pramonės ir amatų rūmų
tinklas apima visus šalies regionus. Todėl
rūmai natūraliai patenka į regionų plėtros
planavimo ir veiksmų sūkurį. Regionų
plėtros tarybose jie reiškiasi kaip socialinis-ekonominis partneris ir šitaip derina
sprendimus kartu su ten veikiančiais savivaldybių vadovais.
Jau galima kalbėti apie tai, kad yra
sukurta bendradarbiavimo su piliečių savivalda kultūra. Ją atspindi bendradarbiavimo formų gausa: veikia Verslo tarybos,
kurios pateikia ekonominę argumentaciją
vietos politikų sprendimų projektams; pozicijų derinimui rengiami verslo pusryčiai
ir popietės; viešuose debatuose verslininkai vertina politikų deklaracijų atitikimą
konkretiems veiksmams; forumuose ir
konferencijose diskutuojama dėl pažangos
krypčių, verslo aplinkos patrauklumo, investicinio klimato; bendrose darbo grupėse
rengiami strateginiai plėtros planai, verslo
skatinimo programos; bendradarbiavimo
su savivaldybėmis sutartys yra paremtos
konkrečiais veiksmų planais, kurių prie-

Nauji pokyčiai ir tikslai
Nauji iššūkiai šiandien beldžiasi į
rūmų duris. Rūmai, kaip nuolat besimokanti, profesionaliai veikianti ir kūrybiška
institucija, įsiklauso į Europos Komisijos
išvadas, teigiančias, jog Lietuvos augimo
potencialas susiduria su struktūriniais iššūkiais, kylančiais dėl visuomenės senėjimo,
atsirandančio profesinių gebėjimų trūkumo ir mažų investicijų, ypač į mokslinius
tyrimus ir plėtrą. Priėmus politinį sprendimą dėl naujo Lietuvos socialinio modelio,
darbo santykiai taptų lankstesni, išaugtų
didesnio užimtumo garantijos, tvaresniu
taptų socialinis draudimas, mažėtų skurdas. Įmonės seniai laukė šios reformos.
Tačiau pokyčiai darbo rinkos reguliavimo
srityje neišvengiamai konsoliduos profesines sąjungas. Rūmai, kaip darbdavių
interesams atstovaujanti organizacija, turi
derybines galias ir jau šiandien dalyvauja
diskusijose Trišalėje taryboje, kur argumentuotai derasi su dirbančiųjų atstovais.
Įstojus Lietuvai į ES, keturios pamatinės ES laisvės – laisvas asmenų, prekių,
paslaugų ir kapitalo judėjimas – turbulentiškai paveikė Lietuvos socialinį ir
ekonominį gyvenimą. Šalių išsivystymo
ir gyvenimo kokybės skirtumai lėmė
didžiausią šalies istorijoje emigraciją.
Įmonių poziciją rinkose pradėjo įtakoti
darbininkų ir kompetetingų specialistų
trūkumas. Augant atlyginimams, pradeda
stigti dirbančiųjų net ir žemiausios kvalifikacijos grandyje. Visos šios aplinkybės
vis plačiau atveria duris darbo jėgos importui. Tikėtina, kad netrukus mūsų darbo aplinka taps multikultūrine. Tai virs
reikšmingu iššūkiu mūsų darbdaviams.
Rūmams būtina pasirengti spręsti naujus
uždavinius: atvykusiųjų profesinė, kultūrinė ir kalbinė adaptacija, teisinė pagalba
įdarbinant, kuriat naują verslą ar sprendžiant konfliktines situacijas versle.
Kita aplinkybė – lėtėjantis Lietuvos
augimas, senstanti visuomenė, didėjantis
pensijinio amžiaus gyventojų skaičius,
didėjančios socialinės biudžeto išlaidos aštrins socialinės įtampos tikimybę. Tai gali
sinchronizuotis su 2020 m. baigsiančiomis
dotacijomis iš ES, kurios šiuo metu sudaro
apie 1/3 šalies biudžeto. Naujų mokesčių
reikalavimai gali būti nutaikyti įmonininkams. Kad nemažėtų lėšos verslumo didinimui, inovacijoms, eksporto plėtrai, būtina toliau intensyviai dirbti su ES finansiniais mechanizmais. Vadinasi, būtina siekti
dar platesnio verslo internacionalizavimo.
Rūmų administracinį potencialą būtina
tinkamai stiprinti, kad dar efektyviau būtų
panaudojami tarptautiniai tinklai.
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
pasitinka savo įkūrimo 90-metį stiprūs ir
vieningi. Visų 5 rūmų tarybos jungia 100
veikliausių Lietuvos verslo ir akademinio
sektoriaus lyderių. Pačių rūmų administracinėje grandyje kasdien darbuojasi dar
vienas šimtas specialistų. Tai yra galia, su
kuria galima įveikti daug iššūkių.
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Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmams – 90 metų
Atkelta iš 1 psl.
ta verslo gigantų „Achemos“, „Lifosos“,
„Kauno grūdų“, „Stumbro“, „Aksos“,
„Mantingos“, Aleksandro Stulginskio
universiteto, Kauno kolegijos ir kitų žinomų įmonių bei įstaigų bendruomenėje
susitelkę ir nedidelių siuvyklų, advokatų
kontorų, renginių organizatorių, individualią veiklą vykdančių asmenų.
Mes visuomet atviri naujoms idėjoms
ir pasiryžę drąsiai priimti laikmečio iššūkius. Nuoširdžiai džiaugiamės galėdami
visus kolegas rūmų įkūrimo 90-mečio
proga pasveikinti Kaune!

Sigitas LEONAVIČIUS, Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų
prezidentas:
Į ateitį žvelgiame optimistiškai
Atgavus nepriklausomybę, Lietuvos
prekybos ir pramonės rūmų, įsteigtų 1973
m., filialai didžiuosiuose miestuose tapo
savarankiškais rūmais. Pradžia buvo nelengva net ir didžiausią patirtį turėjusiems
Vilniaus prekybos ir pramonės rūmams.
Laimė, pagalbos ranką per Ofenbacho
prie Maino pramonės ir prekybos rūmus
1993 m. ištiesė Vokietijos vyriausybė. Vilniaus rūmai 10 metų vykdė projektą, skirtą plėtoti verslo savivaldą Lietuvoje. VFR
lankėsi įmonių, ministerijų, žinybų darbuotojai, politikai, žurnalistai, Vilniaus universiteto ekonomikos studentai. Vilniaus rūmai
galėjo padėti kurtis ne tik rūmų kolegoms.
Geriausi įvairių sričių vokiečių specialistai
jauniems Lietuvos įmonių atstovams seminaruose atskleidė verslo subtilybes ir iššūkius rinkos sąlygomis. Ieškantiems verslo
partnerių užsienyje Vilniaus rūmai padėjo
pasirengti ir dalyvauti tarptautinėse parodose, verslo misijose bei kontaktų mugėse.
Lygiagrečiai Vilniaus rūmai, pritarus
Švietimo ministerijai, vykdė profesijos
mokymo dualiu principu projektą (teorija
derinama su praktiniu mokymu įmonėse
50/50). Jau tuo metu galėjome ištaisyti
Lietuvos profesinio rengimo sistemos trūkumus ir parengti specialistus su praktiniais įgūdžiais. Gaila, kad tik keletas mūsų
įmonių ryžosi išbandyti tokią VFR pasiteisinusią specialistų rengimo sistemą.
Sostinės rūmams savaime keliami didesni reikalavimai. Vilniaus rūmai nuolat
glaudžiai bendravo ir bendradarbiavo su
Seimu, Vyriausybe bei jos institucijomis,
savivaldybėmis, parengė Rūmų įstatymo
projektą. 1995 m. priimtas įstatymas įtvirtino prekybos, pramonės ir amatų rūmus
Lietuvoje kaip vienintelę išskirtinę verslo
organizaciją, kolegialiai ir solidžiai veikiančią Europoje ir daugelyje kitų šalių. Bendras
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darbas su valstybės institucijomis verslo labui ir šiandien yra sostinės rūmų prioritetas.
Vilniaus prekybos ir pramonės rūmų
su filialais Alytuje ir Ukmergėje nariai regione sukuria didžiausią Lietuvos bendrojo vidaus produkto dalį.
Tarp daugiau nei 400 rūmų narių yra
žinomos bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“, „TEO LT“ ir kitos. Daugelis gamybos, prekybos, paslaugų sektorių bendrovių – „Arginta“, „Astra“, „Traidenis“,
„Lelija“, „Sparta“, „Rožė“, „Audėjas“ –
rūmų veikloje dalyvauja 20 ir daugiau
metų. Jie pirmieji sunkiomis sąlygomis
skynėsi kelią į menkai pažįstamas rinkas.
Vėliau įsijungę Vilniaus Gedimino technikos, Lietuvos edukologijos universitetai, kolegijos, 40 profesinių mokyklų bei
centrų, rengdami specialistus, vis glaudžiau bendradarbiauja su verslu.
Tarptautiniu lygmeniu Vilniaus PPAR
kartu su kitais rūmais sėkmingai dalyvauja
Europos verslo inovaciniame tinkle (Enterprise Europe Network jungia daugiau nei
50 valstybių), yra pasirašę bendradarbiavimo susitarimus su daugeliu ES ir NVS
šalių rūmų. Vien pastaraisiais metais tokie
susitarimai pasirašyti su Kijevo, Jerevano,
Astanos, Alma Atos, Baškirijos kolegomis.
Vilniaus PPAR yra Hanzos parlamento,
jungiančio verslo asociacijas ir mokymo institucijas iš visų Baltijos jūros regiono šalių,
Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos, steigėjai
bei nariai nuo 2004 m. ir aktyviai dalyvauja
įvairiuose mažoms ir vidutinėms įmonėms
skirtuose tarptautiniuose Baltijos jūros regiono šalių projektuose. Seminaruose ir konferencijose nagrinėjamos užsienio rinkų paieškos, plėtros temos, mokymai eksporto ir kt.
klausimais. Verslo netenkina jaunų specialistų rengimo kokybė. Praktinio profesinio

rengimo sistemą būtina tobulinti pasitelkus
verslą ir atsižvelgus į jo poreikius.
2014 m. strateginėje sesijoje drauge
su įmonėmis, rūmų narėmis, buvo suformuluotos pagrindinės rūmų veiklos
kryptys bei ateities vizija reformuoti
rūmų sistemą, įstatymu įtvirtinant vieningus Lietuvos rūmus. Rūmų teikiamomis
paslaugomis, mokymais bei infrastruktūra gali ir turi naudotis pirmiausia rūmų
nariai, nepamirštant ir kitų įmonių, nes
Vilniaus rūmams rūpi atstovavimas visam
regiono verslui, jo sąlygų gerinimas ir jo
problemų žinojimas.
Nuoširdžiai sveikinu visų Lietuvos
rūmų narius su jiems atstovaujančių,
jiems dirbančių ir jų interesus ginančių
rūmų gražaus 90-ties metų veiklos jubiliejaus proga ir linkiu glaudaus bendradarbiavimo, lūkesčių įgyvendinimo, prasmingų darbų bei visokeriopos sėkmės!

Sigitas GAILIŪNAS, Panevėžio
prekybos, pramonės ir amatų rūmų
prezidentas:
Rūmų brandos ir pripažinimo ženklai
Šiandien Panevėžio rūmai vienija 300
narių – mažų ir didelių įmonių iš įvairių gamybos ir paslaugų sektorių, mokslo ir moky-

mo įstaigų, intelektualaus produkto kūrėjų.
Rūmai išvystė plačią paslaugų infrastruktūrą, kuria noriai naudojasi ne tik
rūmų nariai, bet ir kitos įmonės visame
krašte, organizuoja daug tarptautinių
renginių verslininkams. Dalyvavimas
tarptautinėse parodose, verslo misijose,
kontaktų mugėse ne vienam atvėrė kelią
į naujas rinkas, padėjo sutikti perspektyvių partnerių, o įmonių produkcija tapo
konkurencingesnė pasaulyje.
Panevėžio rūmai rengia visoje Lietuvoje ir užsienyje žinomas tarptautines
parodas ,,EXPO Aukštaitija”. Šiemet
vyks jubiliejinė – 20-toji, jau septintąjį
kartą rengiama „Cido“ arenoje.
Kasmet parodą aplanko daugiau kaip
30 tūkstančių lankytojų, dalyvauja apie
200 didelių ir mažų įmonių. Pagal lankytojų skaičių ,,EXPO Aukštaitija” prilygsta „LITEXPO“ labiausiai lankomoms
parodoms.
Tai svarbiausias, didžiausias ir populiariausias verslo renginys Aukštaitijos
regione. Parodos metu organizuojamos
konferencijos, verslo kontaktų mugės,
įvairūs susitikimai, scenoje vyksta koncertinė programa. Tai tikrai linksma,
smagi ir reikšminga šventė.
Panevėžio rūmai nuo 2004 m. yra
Hanzos parlamento nariai, dalyvauja
dideliuose tarptautiniuose projektuose.
Vyko seminarai ir konferencijos užsienio
rinkų paieškos ir plėtros temomis, mokymai, kaip pradėti eksportuoti. Nagrinėtos
socialinės atsakomybės, lyčių lygybės
versle, mokymosi reikšmės ir tobulėjimo, lyderystės temos.
Svarbus akcentas – profesinio rengimo sistemos tobulinimas Lietuvoje pagal
Vokietijos dualinio mokymo modelį. Dar
svarbu, kad tuose projektuose dalyvauja
daug partnerių iš įvairių šalių, ir tai puiki
galimybė dalintis gerąja patirtimi ir išvengti klaidų.
Kolegiški sveikinimai visų Lietuvos
rūmų vadovams, nariams ir darbuotojams!

K V I E T I MA S
„Atskiroms ūkio sritims įstatymai
laiduoja tam tikrą savivaldybę.
Įstatymų keliu steigiami žemės ūkio,
prekybos ir pramonės, darbo ir kitokie
rūmai, kurių bendradarbiavimas su
Valstybės Valdžia, normuojant ūkio
gyvenimą, nurodo įstatymas.“
Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos
(1922 m.)

Maloniai kviečiame Jus 2015 m. birželio 18 d. 16 val. dalyvauti
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
90-ies metų jubiliejaus minėjimo iškilmėse.
Renginys vyks Kauno Valstybiniame muzikiniame teatre
(Laisvės al. 91, Kaunas)

RĖMĖJAI

Programa
15:30-16:00 val. Svečių sutikimas.
16:00 val. Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų 90-ies
metų jubiliejaus iškilmės.
Programoje – sveikinimai,
apdovanojimai, Vytauto Didžiojo
universiteto Muzikos akademijos
tarptautinių konkursų laureatų
koncertas.
Furšetas.
Aprangos kodas: iškilmingas.
Asmenis, apdovanotus Rūmų „Darbo
žvaigždėmis“ ir „Darbo žvaigždės“
medaliais bei „Padėkos ženklais“,
prašome juos segėti renginio metu.
Renginys mokamas, kaina vienam
asmeniui 25 Eur.
Dalyvavimui renginyje būtina
išankstinė registracija.

Registracija vyksta iki birželio 10 d. el. paštu: andreja.starkute@chamber.lt,
tel.: 8 (614) 08527
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Verslas – rūmai – valstybė

1924 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidentą pavadavęs Seimo pirmininkas Jonas Staugaitis patvirtino Seimo priimtą Prekybos ir pramonės rūmų įstatymą, kuris pradėjo galioti nuo 1925 m. sausio 2 d.
Pagal tuometinius Lietuvos Respublikos teisės aktus Prekybos ir pramonės rūmai
buvo pripažinti visuomenine įstaiga, kurios pagrindinis uždavinys – kelti vietinės prekybos ir pramonės lygį, atstovauti prekybininkų ir pramonininkų interesams.
Rūmai buvo įpareigoti teikti žinias ir patarimus Vyriausybei, kaip tvarkyti jaunos
nepriklausomos šalies ūkį.

Sukanka 90 metų, kai 1925 m. birželio 18 d. Kaune buvo atidaryti pirmieji Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai. 2014-aisiais buvo
paminėtas Klaipėdos rūmų įkūrimo 95 metų jubiliejus.
Rūmų branda neatsiejama nuo valstybės raidos. Jie vykdė ir iki
šiol vykdo valstybės deleguotas funkcijas, atstovauja Lietuvai tarptautinėse bendrijose, puoselėja verslo kultūrą ir socialinę atsakomybę, kuria solidarumu bei pagarba grįstus tarpusavio santykius,
verslininkams atveria kelius į pasaulio rinkas.
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė

Ištakos – 1922 m. Konstitucijoje

Jau pirmoji nuolatinė Lietuvos Respublikos Konstitucija (1922 m.) nustatė rūmų
vietą ir reikšmę valstybės gyvenime.
Tokia pati formuluotė buvo pakartota ir 1928 m. Konstitucijoje.
1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija
Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos Tauta, dėkingai minėdama garbingas savo
sūnų pastangas ir kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti padarytas, atstačius nepriklausomą savo Valstybę, ir norėdama nutiesti tvirtus demokratingus jos nepriklausomam
gyvenimui pagrindus, sudaryti sąlygas teisingumui ir teisėtumui tarpti, ir patikrinti
visų piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių darbui ir dorai tinkamą Valstybės
globą, per savo įgaliotus atstovus, susirinkusius į Steigiamąjį Seimą, 1922 metų rugpiūčio mėnesio 1 dieną priėmė šią Lietuvos Valstybės Konstituciją.
XI. Valstybės ekonominės politikos pagrindai.
88 straipsnis.
Visose ūkio srityse kiekvienam piliečiui laiduojama darbo ir iniciatyvos laisvė. Ši
laisvė tegali būti suvaržyta įstatymo keliu, esant viešajam reikalui.
Ūkio gyvenimas yra tvarkomas taip, kad kiekvienas pilietis turėtų darbo.
89 straipsnis.
Atskiroms ūkio sritims įstatymai laiduoja tam tikrą savivaldybę. Įstatymų keliu
steigiami žemės ūkio, prekybos ir pramonės, darbo ir kitokie rūmai, kurių bendradarbiavimą su Valstybės Valdžia, normuojant ūkio gyvenimą, nurodo įstatymas.

Oficialus rūmų atidarymas įvyko 1925 m. birželio 18 d. Šventės metu buvo pabrėžta, kad naujieji rūmai dirbs greta Vyriausybės, derins savo darbą su šalies interesais.
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Tarp pirmųjų rūmų narių buvo žinomų visuomenės veikėjų: net du 1918
m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto
signatarai – J. Vailokaitis ir J. Šernas;
žymūs Kauno pramonininkai, valdę ne
vieną didelę įmonę (K. Tilmansas, G.
Volfas, L. Soloveičikas).
J. Dobkevičius, Prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas, 1922 m. net dviejose Vyriausybėse ėjo finansų, prekybos
ir pramonės ministro pareigas, vėliau
buvo Prekybos departamento direktorius.

Teikė žinias Vyriausybei

Vienas svarbiausių tikslų, kurį neformaliai išsikėlė rūmai, buvo „[...] padėti
Valdžiai tvarkyti šalies ūkiui savo patarimais ir nurodymais, liečiančiais visas
prekybos ir pramonės šakas“.
Įstatymu rūmai buvo įpareigoti teikti
informaciją Vyriausybei apie pramonės
ir prekybos būklę šalyje.
Rūmai buvo įpareigoti, Vyriausybei
prašant, pareikšti nuomonę ir teikti reikalingas žinias apie prekybą ir pramonę, jų
skatinimo, vystymo būdus.
Reikalaujant finansų ministrui rūmai
privalėjo siųsti savo konsultantus, teikti žinias ir patarti visais prekybos ir pramonės
klausimais.
Tam rūmuose buvo rengiamos ūkio
apžvalgos, nagrinėjamos atskirų šakų problemos.
Iš esmės 1925 m. įstatymas numatė
rūmams Vyriausybės konsultanto funkciją pramonės ir prekybos klausimais.
1929 m. buvo išleistas pirmas rūmų
biuletenis.
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Jonas Dobkevičius (1986 12 06–1934 07 23), ekonomistas,
Prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas 1925–1934 m.

Andrius Vosylius, inžinierius, ekonomistas, Austrijos
konsulas, Prekybos ir pramonės rūmų vicepirmininkas
1925–1934 m.

Leonas Ožinskis, malūno ir lentpjūvės savininkas, inžinierius,
Prekybos ir pramonės rūmų vicepirmininkas iki 1936 m.
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1936 m. dėl įvairių priežasčių rūmų veikla komplikavosi. Lietuvos Respublikos
Prezidentas Antanas Smetona patvirtino naują Rūmų įstatymą. Iš esmės visuomeninė
organizacija buvo suvalstybinta.

Rūmų pirmininku buvo paskirtas Vladas Kurkauskas, vadovavęs rūmams iki
1940 m. Jo atminimui 1995 m. bibliotekos rūmuose buvo atidengta memorialinė lenta.

Vladas Kurkauskas vadovavo rūmams nuo 1936 m. iki 1940 m.

Įamžinama verslo istorija

Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu Lietuvoje buvo surengta 10 žemės
ūkio ir pramonės parodų (8 vyko Kaune, 1926 m. – Šiauliuose, 1927 m. – Klaipėdoje). Jų tikslas – parodyti žmonėms Lietuvos žemės ūkio bei pramonės būklę ir pristatyti naujoves, dėl to jose dalyvaudavo daug įvairių Lietuvos firmų. Organizuojant
parodas aktyviai veikė ir rūmai.
1930 m. rengiantis minėti Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų sukaktį, kreiptasi į rūmus: „Švenčiant tokias svarbias mūsų gyvenime sukaktuves, Merkurijaus atstovai negali jose dalyvauti pasyviai, kaipo paprasti piliečiai, vien tik savo
pinigų aukomis, kurias renka tretieji asmenys, bet jie turi aktyviai prisidėti prie šitų
švenčių ruošimo, parodydami savo iniciatyvą, tinkančią jų vaidmeniui ekonominiame krašto gyvenime.“
Prekybos ir pramonės rūmai įsitraukė į Vytauto Didžiojo komiteto veiklą. Rūmų
nariai ir tarnautojai 1932 m. paaukojo 300 Lt Vytauto Didžiojo muziejaus statybai,
500 Lt Vytauto Didžiojo paviljonui-paminklui statyti Parodos aikštėje. Rūmai ir vėliau remdavo įvairių organizacijų ir Vyriausybės iniciatyvą.

Atminimo lentos Vladui Kurkauskui atidengimas 1995 m. istoriniuose Kauno PPA rūmuose (dabar – Kauno apskrities viešoji
biblioteka)

Tarpukario parodų vaizdai
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Šiandien, praėjus 90 metų nuo rūmų įkūrimo, Parodų kalne Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ėmėsi iniciatyvos sukurti verslo istorijos įamžinimo erdvę,
kurioje būtų įprasminta verslo reikšmė valstybės raidai ir visuomenės gerovei.

Rūmų statyba

Pirmieji Prekybos ir pramonės rūmai atidaryti 1925 m. Laisvės al. 59 (pagal anuometinę numeraciją). Vėliau jie buvo perkelti į poros kambarių butuką Kęstučio g. 32.
1937 m. paskelbus naujų Prekybos, pramonės ir amatų rūmų projekto konkursą,
buvo pateikti net 28 darbai. Rūmai pasirinko V. Landsbergio-Žemkalnio projektą.
Žymus architektas netrukus vienas pirmųjų buvo apdovanotas aukščiausio laipsnio
rūmų apdovanojimu – aukso „Darbo žvaigžde“.
1937 m. rugpjūčio 18 d. buvo pašventintas rūmų kertinis akmuo, statybos baigtos
1938 m. liepą, o atidarymo iškilmės surengtos 1939 m. vasario 18 d. , kai baigėsi visi
vidaus įrangos ir puošybos darbai.
Rūmų statyba su garsių to meto menininkų Petro Kalpoko, Broniaus Pundziaus, J.
Buračo sukurtais darbais (tapyba, freskos, bareljefai, skulptūros), ąžuolo baldais ir iki
šiol išlikusiais unikaliais Bohemijos krištolo šviestuvais kainavo 880 tūkstančių litų.
Apie atidarymo iškilmes 1939 m. vasario 18 d. spaudoje buvo rašoma: „Mūsų
viešame ekonominiame gyvenime tai buvo retos ir didelės iškilmės.“ Į jas susirinko
nemažai užsienio svečių, šalies valdžios elito: Respublikos Prezidentas A. Smetona,
Ministras Pirmininkas V. Mironas, ministrai, Seimo pirmininkas K. Šakenis, „Lietuvos banko“ valdytojas J. Tūbelis, kariuomenės vadas S. Raštikis, svečiai iš Latvijos,
Estijos, Lenkijos, Vilniaus, Karaliaučiaus.
Sveikinimo kalbą pasakė Respublikos Prezidentas Antanas Smetona – jis pabrėžė rūmų svarbą valstybei.
Po Prezidento kalbos buvo išklausyti sveikinimai. Vakare padėtas vainikas prie
Nežinomo kareivio kapo. Po to surengtos vaišės „už uždarų durų“.
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Arčiausiai verslo

1940 m. birželį Lietuvą okupavus rūmai netrukus buvo uždaryti ir atkurti 1991 m.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

Rūmai atgaivino geriausias prieškario verslo tradicijas ir įsitvirtino kaip arčiausiai
verslo, regioniniu principu veikianti nevyriausybinė organizacija.
1991 m. rudenį – 1992 m. sausį buvo įsteigti 6 regioniniai rūmai Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje.
Rūmai veikia pagal 1995 m. lapkritį priimtą įstatymą ir yra viena iš dviejų Lietuvoje verslo savivaldos organizacijų, kurių veiklą apibrėžia atskiras įstatymas.
Pagal šio teisės akto nuostatas narystė rūmuose yra savanoriška. Svarbiausias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų kaip verslo savivaldos organizacijos tikslas –
atstovauti narių interesams ir teikti jiems reikalingas paslaugas.
Šiuo metu Lietuvoje veikia penki prekybos, pramonės ir amatų rūmai didžiuosiuose
šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
Nuo 1992 m. rūmus vienija Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.
Pirmuoju jos prezidentu buvo išrinktas Jonas Povilaitis.
Asociacija siekia derinti rūmų veiklą, formuojant bendrą tarptautinių ekonominių
ryšių strategiją, atstovauti rūmams bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, vietos
savivalda, kitomis verslo ir ne verslo asocijuotomis struktūromis, plėtoti socialiai atsakingo verslo principus.
Nuo susikūrimo pradžios asociacijai vadovavo šie prezidentai: Jonas Povilaitis
(1992–1993 m.), Mindaugas Černiauskas (1993–1998 m.), Simas Ramutis Petrikis
(1998–2002 m.), Eimutis Žvybas (2002–2003 m.), Darius Mockus (2003–2008 m.).
Rimantas Stankevičius (2008–2015 m.). Šių metų gegužę asociacijos prezidentu išrinktas Šarūnas Kliokys.

Pirmasis Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Jonas Povilaitis
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Tarptautiniai ryšiai, efektyvus dialogas su valdžia

1993-2000 m. per Vokietijos Ofenbacho rūmus buvo vykdomas Vokietijos pagalbos Lietuvos rūmams stiprinti projektas.

Vienas iš pagrindinių rūmų dabarties iššūkių yra intensyvus tarptautinis bendradarbiavimas siekiant naujų ir perspektyvių eksporto rinkų Lietuvos gamintojams.
Valstybės vidaus procesų kontekste svarbiausias rūmų uždavinys – efektyvus dialogas su įstatymų leidžiamąja ir vykdomąja valdžia bei su kitomis asocijuotomis
verslo struktūromis, socialiniais partneriais aktualiais verslui klausimais.
1992 m. kovą buvo surengta pirmoji verslo misiją į užsienį – Detmoldą Vokietijoje.

1997 m. Profesinio mokymo įstatymu rūmai įtvirtinami socialiniu partneriu profesinio mokymo institucijoms.
2001 m. rūmai atidarė Europos verslo informacijos centrus Kaune ir Klaipėdoje.

Jungtinės Karalystės Kento hercogo ir jį lydinčios verslininkų delegacijos priėmimas Kauno rotušėje 1993 m. gegužę tapo pirmuoju reikšmingu rūmų tarptautiniu
pripažinimu.
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2004 m. Vilniaus ir Panevėžio rūmai tapo Hanzos parlamento nariais.
2008 m. rūmai kartu su Lietuvos inovacijų centru tapo Enterprise Europe Network
(Europos įmonių ir inovacijų tinklo) konsorciumo steigėjais ir administratoriais. Projektas tęsiamas iki 2020-ųjų.
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2008 m. prie asociacijos įsteigiamas
Verslo moterų tinklas – integruota Eurochambres dalis. Tai iniciatyva, kuria siekiama padėti moterims sėkmingai kurti
verslą, skatinti jų gebėjimus ir stiprinti
moterų balsą verslo savivaldoje. Tinklo
iniciatorė, organizatorė ir pirmoji vadovė – Asta Šileikienė.

2012 m. gegužę Kauno rūmų narys
Vladas Lašas, pirmasis lietuvis, apdovanotas Verslo taikos premija. Šis apdovanojimas skiriamas už verslo sėkmę,
neatsiejamą nuo socialinės atsakomybės
ir socialinio solidarumo principų. Konkurse, kurį organizavo Nobelio taikos
komitetas ir Tarptautiniai prekybos rūmai, iš viso dalyvavo 90 kandidatų iš 60
valstybių.

Asta Šileikienė

Verslo moterų tinklo narės Kaune 2015 m.

Vladas Lašas

Sveikinimas Osle

2014 m. Kauno PPA rūmuose su verslo moterimis susitiko Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Verslo moterų vykdyto projekto apie lyčių lygybę dalyvės 2009 m.

Susitikimas su LR Prezidente Dalia Grybauskaite 2014 m.

2008 m. rūmų nariai Kaune atidarė vieną pirmųjų Lietuvoje mokslo ir technologijų parką „Technopolis“. Jo veiklos esmė – inicijuoti ir koordinuoti verslo, mokslo ir
savivaldos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvas kuriant palankią erdvę
inovacijų kūrimui ir vystymui. Parkas yra inovacinių įmonių bendradarbiavimo organizatorius, suteikiantis galimybes bendrovėms vykdyti didelės apimties projektus ir
padedantis konsoliduoti įvairių įmonių pajėgas.
2012 m. kovą Kaune įsteigiama pirmoji šalyje Verslo taryba, patariamoji institucija prie Kauno m. savivaldybės, kurioje svarstomi su verslo aplinka, miesto ekonomine pažanga, strateginiu planavimu, verslo skatinimu, įvaizdžio kūrimu susiję
sprendimai. Tai pirmoji Lietuvoje tokia verslo ir piliečių savivaldos bendradarbiavimo forma, kuri sudaro sąlygas atviram ir konstruktyviam dialogui, tarpusavio konsultacijoms ir suteikia nuoseklumo ir sisteminio pobūdžio valdžios ir verslo kontaktams.
Verslo tarybą sudaro po penkis deleguotus atstovus iš jos steigėjų – Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos ir Kauno miesto savivaldybės tarybos.

2014 m. Kauno miesto savivaldybė įteikė pirmuosius verslo apdovanojimus –
„Verslo taurus“. Jais buvo apdovanoti trys Kauno PPA rūmų nairiai: UAB „SDG“, AB
„Stumbras“ ir UAB „Baltijos kvapai“. 2015 m. šiuos apdovanojimus pelnė rūmų nariai AB „Lytagra“, UAB „Serfas“ ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras.

Verslo tarybos steigimas 2012 m.

„Verslo taurų“ apdovanojimai Kauno Rotušėje
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Atkurti prieškario ir įsteigti nauji apdovanojimai

2002 m. atkurtas aukščiausias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas – „Darbo žvaigždė“. Ji teikiama už ypatingus nuopelnus šalies verslui ar
rūmų sistemos plėtrai. Šis ženklas buvo įsteigtas 1938 m. gruodžio mėnesį, o pirmą
kartą įteiktas 1939 m. pradžioje.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija kasmet nuo 2001-ųjų rengia konkursą „Lietuvos eksporto prizas“. Šiuos nacionalinius apdovanojimus teikia
šalies prezidentai arba ministrai pirmininkai.
Skatinant moterų verslumą ir taikant tarptautinėje verslo bendruomenėje pripažintas normas, nuo 2002 m. rengiamas kasmetinis Lietuvos metų verslininkės / vadovės konkursas.

2009 m., pirmą kartą po 1939 m.,
už nuopelnus Lietuvai aukso (I laipsnio)
„Darbo žvaigžde“ buvo apdovanotas LR
Prezidentas J.E. Valdas Adamkus.
Šiuo garbingiausiu apdovanojimu
taip pat yra įvertinti Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų prezidentas
1996-2012 m. Mečislovas Rondomanskas ir pirmasis Kauno rūmų prezidentas,
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų garbės prezidentas Simas Ramutis
Petrikis.
2014-ųjų pabaigoje buvo atkurti ir
įteikti pirmieji „Darbo žvaigždės“ medaliai, kuriais pagerbiami įmonių nusipelnę
darbuotojai.
„Padėkos ženklu“ apdovanojami
rūmų sistemoje dirbantys asmenys,
įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą
darbą, taip pat tie, kurie rėmė, garsino
ar kitokiu būdu aktyviai dalyvavo rūmų
veikloje.

Valdas Adamkus

Mečislovas Rondomanskas

Simas Ramutis Petrikis

LR Prezidento Valdo Adamkaus apdovanojimo akimirka

„Lietuvos eksporto prizo“ ir Metų verslininkės/vadovės apdovanojimai

Aukščiausiais rūmų garbės ženklais apdovanotieji kauniečiai 2013 m.

Iliustracijos – iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos archyvų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų fotoarchyvo
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