
KLAIPĖDOS PREKYBOS, 
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

2020 m. VEIKLA



VIZIJA 
Profesionali verslo savivaldos
organizacija: patikima, lanksti,
šiuolaikiška.

MISIJA
Atstovauti Vakarų Lietuvos regiono
verslo interesams bei siekti verslo
plėtros juose.

RŪMŲ PASLAUGOS
Skatinti užsienio prekybą ir prekių bei paslaugų
eksportą;
Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą;
Teikti informaciją apie užsienio įmonių verslo
pasiūlymus;
Ieškoti užsienio partnerių;
Rengti verslo misijas, įmonių dalyvavimą
parodose;
Išduoti užsienio prekybos dokumentus;
Išduoti Force majeure aplinkybes liudijančias
pažymas.



Duomenys: 2021 m. sausio rūmų narių apklausa

Verslo informacija ir konsultacijos;
Bendrų interesų grupių forumai ir komitetai;
Rūmų nariai renginių metu gali užmegzti
naujus verslo ryšius ir pasisemti naujų idėjų;
Dalyvavimas gerosios praktikos
susitikimuose;
Reklama kassavaitinėse "Rūmų žiniose",
internete, verslo, eksporto kataloguose;
Galimybė būti išgirstam.

Verslo informacijos
teikimas, verslo
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NARYSTĖS PRIVALUMAI

KURI RŪMŲ VEIKLOS SRITIS JUMS SVARBIAUSIA?



Gamyba ir pramonė (22,8 proc.);
Paslaugos (19,9 proc.);
Transportas ir tranzitas (16,3 proc.);
Statyba (8,5 proc.);
Turizmas (7,3 proc.).

 Didžiausią rūmų narių dalį sudaro įmonės,
veikiančios šiose srityse:

RŪMŲ NARIAI

ŠIUO METU RŪMUOSE -
235 NARIAI

Duomenys: 2021 m. sausis



RŪMŲ NARIAI

     Didžiausios Klaipėdos ir Tauragės regionų įmonės bei vidutinio ir smulkiojo verslo
atstovai. Rūmai atstovauja verslo interesams bei siekia verslo plėtros.

Duomenys: 2021 m. sausis

43,8% 34,5% 15,7% 6%

Mikroįmonė (1-9 darb.) Maža įmonė (10-49 darb.) Vidutinė įmonė (50-249 darb.) Didelė įmonė (50-999 darb.)



2020 m. rūmų veikla buvo nukreipta į pagalbą verslui. Rūmai
kreipėsi į Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją,
INVEGĄ, Vakarų Lietuvos savivaldybių vadovus;
Rūmų nariams surengti susitikimai su Lietuvos banko,
Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcijos, Lietuvos laisvosios rinkos instituto,
Valstybinės mokesčių, darbo inspekcijų ir kt. vadovais;
Surengta 18 seminarų ir mokymų verslui aktualiomis
temomis;
Renginiuose dalyvavo 1012 dalyviai.

RŪMŲ VEIKLA

2020 m. dėl pagalbos
verslui

rūmai raštu kreipėsi į
Vyriausybę, Ekonomikos

ir inovacijų
ministeriją, INVEGĄ,

Vakarų Lietuvos
savivaldybių vadovus

23 kartus



Surengti 57 individualūs susitikimai su įmonėmis, kurių metu siekta išsiaiškinti rūmų narių
poreikius ir pristatyti rūmų teikiamas paslaugas; 
Prie rūmų veiklos prisijungė 26 nauji nariai;
Surengta 15 rūmų komitetų, „Narys-nariui“ susitikimų;
Rūmų nariams individualiai išsiųsti 137 užsienio verslo pasiūlymai;
Pasirašytos 7 verslo bendradarbiavimo sutartys;
Atliktos 8 rūmų narių apklausos;
Gauti 355 verslo pasiūlymai;
Vykdyti 3 ES projektai, pateiktos 4 paraiškos ES projektams.

2020 m. RŪMŲ VEIKLA



2020 m. DIDŽIAUSI RENGINIAI
Spalio 1 d.
Jūrinio verslo forumas

Renginyje pristatytos ir aptartos jūrų laivybos sektoriaus
aktualijos, inovacijos laivų statybos pramonėje. Taip pat
kalbėta apie atsinaujinančius energijos išteklius bei ateities
išmaniuosius uostus. 

Spalio 15 d.
„Klaipėdos regiono plėtojimas: tendencijos ir
perspektyvos“

Renginio metu pristatytos investicijų į nekilnojamąjį turtą
tendencijos Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone, pateikti konkretūs
įmonių plėtros juose pavyzdžiai.



2020 m. DIDŽIAUSI RENGINIAI

Jūrinio verslo forumas „Klaipėdos regiono plėtojimas:
tendencijos ir perspektyvos“
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Dalyviai "gyvai" Dalyviai nuotolyje
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Dalyviai "gyvai" Dalyviai nuotolyje



KLAIPĖDOS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
Naujoji Uosto g. 9-9
LT-92121 Klaipėda

Tel. (8 46) 390 861, (8 46) 390 866
El. paštas: klaipeda@kcci.lt 

www.kcci.lt

SIEKIAME IR GALIME 
P A D Ė T I   J Ū S Ų   V E R S L U I !

http://www.kcci.lt/

