VŠĮ „INDIJOS-BALTIJOS PREKYBOS RŪMŲ“ VEIKLOS
PRISTATYMAS
2009-2015

VšĮ “Indijos-Baltijos Prekybos Rūmų” veiklos tikslai ir uždaviniai
2009 m. įsteigta VšĮ „Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“ yra nepelno siekianti viešoji
įstaiga, kurios steigėjai yra Indijos ir Lietuvos juridiniai asmenys bei piliečiai.
VšĮ „Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“ (ang., „Indian-Baltic Chamber of Commerce“
toliau - IBCC) - pagrindinis tikslas yra skatinti bei stiprinti ekonominius ryšius ir plėtoti
bendradarbiavimą prekybos ir investicijų skatinimo srityse tarp Indijos ir Lietuvos.

VšĮ „Indijos - Baltijos prekybos rūmų“ pagrindiniai veiklos uždaviniai:







Reguliariai organizuoti Lietuvos specializuotas verslo misijas bei parodas Indijoje;
Informuoti Lietuvos verslininkus apie verslo aplinką bei apie naujas verslo galimybes Indijos
rinkoje, organizuojant paskaitas, seminarus bei atliekant konsultacines paslaugas;
Atstovauti Lietuvos verslininkų interesus Indijoje;
Kurti Lietuvos valstybės įvaizdį Indijoje, kaip šalies draugiškos bei palankios verslui ir
investicijoms;
Bendradarbiaujant su Indijos verslo struktūromis, skatinti Lietuvos eksportą į Indiją bei skatinti ir
pritraukti į Lietuvą investicijas iš Indijos;
Konsultuoti Lietuvos bei Indijos verslininkus verslo klausimais;

Lietuvos „Indijos Centro“ organizacinė struktūra
VšĮ „Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“ yra vienintelio Rytų Europoje ir Skandinavijoje
„Indijos Centro“ steigėja.
„Indijos Centro“ veiklos misija yra apjungti Lietuvos ir Indijos įmones, kurios vysto verslą
tarp šių šalių.

„Indijos Centrui“ priklauso: VŠĮ „Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“, visuomeninis
judėjimas „Lietuvos-Indijos Forumas“, bendra Lietuvos-Indijos įmonė „BLS International Visa Services
Baltics“, UAB „Indijos namai“ ir Indijos kompanija „LT East Trading‘Ltd“.

2010 m. 09 mėn. 15 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Lietuva ir Indija:
abipusiai naudinga draugystė“. Šios konferencijos metubuvo įsteigtas „Lietuvos-Indijos Forumas“, kurio
steigėjai: Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinė Indijos-Lietuvos grupė, Lietuvos Respublikos
Užsienio Reikalų ministerija, VŠĮ „Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“ bei Vilniaus Universiteto
Orientalistikos centras.

„Indijos Centrui“ priklausanti Indijos-Lietuvos bendra įmonė „BLS International Visa
Services Baltics“, yra vienintelė Lietuvoje Indijos Respublikos ambasados Lenkijoje partnerė,
atliekanti Indijos vizų išdavimo procedūras Lietuvos piliečiams.
„Indijos Centrui“ priklauso specializuotos dvi verslo struktūros:
- „LT East Tranding‘Ltd“ (Indija) įmonės veikla pagrįsta lietuviškos produkcijos
prekybos plėtra į į Indijos rinką.
- „Indijos namai“ (Lietuva) įmonės tikslas plėsti Indijos prekių pardavimą į Lietuvą bei
Europos Sąjungą ar kitas artimas šalis.
Siekdami įgyvendinti visus iškeltus uždavinius, VŠĮ „Indijos - Baltijos prekybos rūmai“
glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ambasada Indijoje ir Indijos Respublikos ambasada
Lenkijoje bei su Lietuvos ir Indijos valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis.
„Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“ yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su šiomis Indijos verslo
asociacijomis: FICCI – Federation of India Chambers of Commerce and Industry (New Delhi), WTCWorld Trade Centre (Mumbai), FIEO – Federation of Indian Export Organisations (New Delhi), LMA
– Ludhiana Management Association (Ludhiana),. Taip su Lietuvos VŠĮ „Versli Lietuva“, VŠĮ
„Investuok Lietuva“, LPK - Lietuvos Pramoninkų Konfederecija, LPPARA - Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacija bei Lenkijos Respblikos IPCCI – Indo-Polish Chamber of
Commerce & Industry.

VšĮ “Indijos-Baltijos prekybos rūmų” veiklos plėtra Indijoje
2013 m. gegužės 15 mėn. „Indijos - Baltijos prekybos rūmai“ Indijoje, New Delyje,
Gurgaon atidarė savo atstovybę, kuriai juridinį pagrindą padėjo 2012 m. gruodžio 15 d. Lietuvos
Respublikos ambasadoje Indijoje pasirašyta sutartis tarp IBCC ir Indijos įmonės „India Buying
Consultants“ Pvt.Ltd.

Pagrindinis IBCC atstovybės Indijoje tikslas yra ne tik skatinti eksportą iš Lietuvos ir
vystyti glaudesnį ekonominį bendradarbiavimą tarp Indijos ir Lietuvos, atrandant naujas galimybes ir
plėtojant iškilusias verslo idėjas, bet siekti suartinti šių dviejų tolimų šalių verslininkus, palengvinti
tarpusavio komunikaciją ir tokiu būdu padaryti Lietuvos ir Indijos verslo bendradarbiavimą daug
efektyvesnių.

“Indijos-Baltijos Prekybos Rūmų” veikla, rengiant Lietuvos
verslo misijas į Indiją
„Indijos - Baltijos prekybos rūmai“ nuo savo įkūrimo pradžios (per 5 metus) yra
suorganizavę 6-ias Lietuvos verslo misijas į Indijos Respubliką, kurias kuravo ir organizavo Rūmų
Prezidentas Gediminas Citukas.
Pirmasis IBCC organizuotas ir VŠĮ „Versli Lietuva“ kuruojamas Lietuvos verslo
delegacijos vizitas į Indiją įvyko 2009 metų lapkričio 30 – gruodžio 6 dienomis. Šią delegaciją lydėjo
tuometinis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas bei tuometinis Lietuvos
Respublikos ūkio ministras Dainius Kreivys. Šioje verslo misijoje dalyvavo 28 verslininkai iš Lietuvos,
kurie pristatė 16 skirtingų sričių Lietuvos įmonių. Vizito metu delegacija apsilankė Indijos Verslo
Konfederacijos (ang., Confederation of Indian Industry, CII) konferencijoje Mumbajuje ir Indijos
Prekybos Rūmų ir Pramonės Federacijos (ang., Federation of Indian Chambers of Commerce and
Industry, FICCI) konferencijoje Naujajame Delyje, Suzuki-Maruti, LG gamyklose bei New Delhi
Laisvoje Ekonomineje Zonoje, kurių metu Indijos verslininkams buvo pristatyta Lietuva ir jos verslo
aplinka. Taip pat Lietuvos verslininkai turėjo galimybę sudalyvauti B2B susitikimuose su Indijos
verslininkais ir užmegzti naudingus verslo kontaktus. Šią verslo misiją vainikavo Lietuvos Respublikos
konsulato atidarymas Mumbajuje.

Antroji Lietuvos verslo misija į Indiją įvyko 2010 metų lapkričio 12-20 dienomis. Šią
verslo misiją lydėjo tuometinis Lietuvos Respublikos Seimo narys ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
Algis Kašėta su dviem Lietuvos parlamento nariais. Ši verslo misija buvo skirta parlamentinių santykių
tarp Lietuvos ir Indijos užmezgimui, ir tai buvo pirmasis Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos vizitas
į Indijos Respubliką.
Vizito metu įvyko susitikimai su Indijos Parlamento vadovybe bei jo nariais, įvairių
ministerijų ir institucijų vadovais. Šioje verslo misijoje dalyvavo aštuonių Lietuvos įmonių atstovai,
kurie turėjo galimybę sudalyvauti CII ir FICCI konferencijose ir susitikti su Bangalūro miesto verslo
atstovais.

Trečioji Lietuvos verslo misija į Indiją įvyko 2011 metų lapkričio 8-13 dienomis. Verslo
misijoje dalyvavo 16 dalyvių, atstovavusių 14 Lietuvos įmonių, siekiančių pristatyti savo prekes bei
paslaugas Indijos rinkai, užmegzti verslo santykius su Indijos įmonėmis bei reprezentuoti Lietuvą bei jos
verslo aplinką.Verslo misijos metu aplankyta Ludhiana ir Naujasis Delis, kur buvo surengtos
konferencijos, tiksliniai susitikimai bei B2B verslo kontaktų mugės. Taip šioje misijos metu „Indijos-

Baltijos prekybos rūmai“, dalyvaujant LR URM viceministrei J.E. Astai Skaisgirytei- Liauškienei,
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su FICCI (New Delhi) ir LMA (Ludhiana).

Ketvirta verslo misija į Indiją įvyko 2012 metų lapkričio 24 – 30 dienomis. Verslo
misijoje dalyvavo 9 verslininkai iš Lietuvos, atstovaujantys 7 įmones, siekiančias pristatyti savo prekes
ir paslaugas bei investicinius projektus Indijos rinkai ir užmegzti verslo santykius su Indijos įmonėmis.
Šioje misijoje taip pat dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės nariai, kurių pagrindinis tikslas buvo surasti
investuotojus į 500 hektarų žemės pramonės ir verslo zoną, kurioje yra Šiaulių industrinis parkas,
viešasis logistikos centras su intermodalinio vežimo terminalu bei Šiaulių oro uostas.
Penktoji Verslo misija į Indiją įvyko 2013 11 11 – 18. Verslo misijoje dalyvavo 13
dalyvių, atstovavusių 9 įmones bei LATIA - Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija, kurią
atstovavo LATIA Prezidentas p. A. Palevičius. Verslo misijos metu, kurios oficialus vadovas buvo
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos direktorius R.Šidlauskas, apsilankyta
Tarptautinėje Prekybos parodoje „Indian International Trade Fair`2013, kurioje atidarytas Lietuvos
Respublikos parodos stendas, lankytasi FIEO ( Federation of Indian Export Organisations) su kuria
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir PHDCCI (PHD Chamber of Commerce and Industry).

Kelionės metu susitikta su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Indijoje J.E. L.TalatKelpša; su p. Kiron D Shan, Managing Director Velankani Information Systems Pvt. Ltd., kuris pristatė
Pietų Indijos verslo aplinką "Business Investment in Karnataka and Kerala", bendrauta su Indijos
valstijos Madja Pradešo vyriausybės atstovais ir verslininkais, taip pat buvo surengtos konferencijos,
tiksliniai susitikimai bei B2B kontaktų mugės, kurių metu verslo misijos dalyvai turėjo galimybę
tiesiogiai pabendrauti su Indijos verslininkais
Lietuvos Respublikos Ambasadoje Delyje Lietuvos Verslo Misijos garbei buvo surengtas
priėmimas, kuriame dalyvavo delegacijos nariai ir Indijos verslo atstovai. Konferencijų bei oficialių
susitikimų metu Indijos verslininkams ir asocijuotų struktūrų atstovams bei vadovams buvo pristatyta
Lietuva. Šių konferencijų bei susitikimų metu įžanginį žodį tardavo Lietuvos Respublikos Užsienio
Reiklaų Ministras J.E. L.Linkevičius.
Šeštoji Verslo misija į Indiją įvyko 2014 09 20 – 28. Verslo misijoje dalyvavo 10
dalyvių, atstovaujantis 5 maisto įmones. kaip „Žemaitijos pienas“, „Daumantai“, „Stakliškių midus“,
„Gerovė“, „Meškėnas“ bei Versli LT. Verslo misijos tikslas - dalyvavimas žinomiausioje ir
didžiausioje maisto prekių parodoje Indijoje ,Mumbajuje - Annapoornos parodų centre „World of Food
India‘2014“, kuri vyko 2014 m. rugsėjo 24-26 d .

2014.09.22 Lietuvos Respublikos Ambasadoje Delyje Lietuvos Verslo Misijos garbei buvo
surengtas priėmimas, kuriame dalyvavo delegacijos nariai ir Indijos verslo atstovai. Susitikimo metu
suinteresuotiems Indijos verslininkams ir asocijuotų struktūrų atstovams bei vadovams buvo pristatyta
Lietuvos maisto pramonės įmonių: „Žemaitijos pienas“, „Daumantai“, „Stakliškių midus“, „Gerovė“,
„Meškėnas“ produkcija, vyko jų degustacija.
2014.09.23 verslo misija apsilankė WTC-World Trade Centre(Mumbai), kurios metu vyko
B2B mugė su Indijos maisto pramonės atstovais, kuriuos sudomino Lietuvos maisto pramonės
produkcija, ypač akcentuodami jos kokybę ir nedidelę kainą.

Indijos-Baltijos Prekybos Rūmų projektas Indijoje
“European Delicacies for India”

VŠĮ „Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“ 2013 m. pradėjo vykdyti “European Delicacies
for India” projektą, kuris tuo metu apjungė Lietuvos maisto pramonės įmones: „Daumantai“,„Stakliškių
midus“, „Gerovė“, „Meškėnas“, „Rūta“, „Žemaitijos pieną“ ir kt.“European Delicacies for India”
pagrindinis tikslas yra pristatyti Indijos rinkai konkurencingas ir kokybiškas maisto prekes iš Lietuvos.
2013 metais su projektu “European Delicacies for India” IBCC asmeninėmis bei
dalyvaujančiųjų įmonių lėšomis, dalyvavo dviejose parodose Indijoje: gegužės mėn. 18-20 d.d.
Chenajuje “Bakery Expo” ir Delyje gruodžio mėn.11-13 d.d. „Fine Food“.

2014.09. 24-26 “European Delicacies for India” projekto dalyviai dalyvavimo kartu su
VŠĮ „Versli LT“, žinomiausioje ir didžiausioje maisto prekių parodoje Indijoje ,Mumbajuje Annapoornos parodų centre „World of Food India‘2014“.
VšĮ „Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai“ siekia apjungti įmones iš Lietuvos ir
Indijos, kad viems kartų būtų galima kur kas žengti tvirtesniu žingsniu į Indijos rinką,
eksportuojant Lietuvišką produkciją. Taip sugeneruojant ir optimatizuojant bendras lėšas
bendroms būtinoms išlaidoms Indijoje, t.y. reklamuojant šiuos maisto produktus, sprendžiant
muitinių procedūrų, srtifikatų išdavimo, logistinius klausimus, vykdant marketingines programas
ar dalyvaujant parodose, seminaruose, konferencijose bei sprendžiant kitus panašaus pobūdžio
organizacinius bei finansinius-juridinius klausimus Indijoje.

