
 

                            
 

Viešoji įstaiga 
Nacionalinė regionų plėtros agentūra 

 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE 

 
Informacija apie pagrindinį projekto partnerį,  

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmus 
 

  Nacionalinė regionų plėtros agentūra projektą „Socialinių partnerystės tinklų kūrimas 

Lietuvoje“ įgyvendina kartu su partneriu prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija. Partnerių 

vaidmuo yra labai svarbus, jie dalyvauja organizuojant socialinių partnerių tinklo susitikimus, 

platina informaciją apie projektą, viešina projekto elektroninį laikraštį tarp asociacijos narių. 

Kadangi partneris yra svarbus projekte norėtume plačiau supažindinti su prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų asociacija.  

 

Rūmų istorija 

 

 Prekybos arba Prekybos ir pramonės rūmų, kaip verslo interesų atstovavimo institucijos, 

istorija prasideda XVI amžiuje, kai 1599 m. Prancūzijoje Marselio miesto valdyba paskyrė keturių 

pirklių komisiją, suteikdama jai patariamojo organo prekybos klausimais statusą. Vėliau ši komisija 

buvo pavadinta Prekybos rūmais. Karalius Henrikas IV savo dekretu įteisino šią instituciją, kuri 

laikui bėgant tapo visiškai nepriklausoma. Nuo 1700 m. prekybos rūmai, kaip patariamosios 

institucijos, pradėjo steigtis ir kituose Prancūzijos miestuose: Bordo, Lilyje, Lione, Tulūzoje, Ruane 

ir kitur. Vokietijoje pirmieji rūmai atsirado XVII amžiuje, kai 1665 m. Hamburge buvo įsteigta 

prekybos rūmų tipo įstaiga "Komerzdeputation", kuri 1866 m. buvo pavadinta Prekybos rūmais.  

 XX amžiaus pradžioje Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos metropolijose buvo atitinkamai 

117 ir 86 prekybos rūmai, o Vokietijoje jų skaičius padidėjo iki 144. Lietuvoje pirmieji prekybos ir 

pramonės rūmai buvo įsteigti 1924 metais. Jų veiklos zona buvo Lietuvos teritorija be autonomijos 



 

pagrindais tuo metu besitvarkiusio Klaipėdos krašto, kuriame buvo įsteigti atskiri Prekybos ir 

pramonės rūmai. 1936 m. liepos 7 dieną "Vyriausybės Žiniose" Nr.539 buvo paskelbtas naujas 

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas, o spalio 15 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Rūmų pirmininku paskyrė Vladą Kurkauską. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

tarpukario metais aktyviai veikė plėtodami prekybą, pramonę ir kitus verslus. 1940 m. liepos 29 d. 

okupacinė sovietų valdžia Rūmus likvidavo. 

 1973 m. Vilniuje buvo įsteigtas TSRS prekybos ir pramonės rūmų padalinys, kuris teikė tik 

paslaugas (parodų organizavimas, užsienio svečių priėmimas, prekių, žaliavų ir įrengimų ekspertizė 

ir pan.).  

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

 

 Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. buvo atkurti Lietuvos prekybos ir pramonės 

rūmai, o 1991 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 440 "Dėl regioninių 

prekybos ir pramonės rūmų steigimo ir jų įstatų pagrindinių principų patvirtinimo" Lietuvoje buvo 

įsteigti 6 regioniniai prekybos ir pramonės rūmai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Panevėžyje ir Marijampolėje. Šiaulių regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradėjo veikti 

1991 vasarą. Nuo 1995 m. lapkričio 14 d. pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

įstatymą Nr. I-1093 regioniniai prekybos ir pramonės rūmai buvo pertvarkyti į 5 Prekybos, 

pramonės ir amatų rūmus. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai buvo įregistruoti 

Ekonomikos ministerijoje 1996 m. kovo 21 d. ir veikia Šiaulių bei Telšių apskrityse. Šiaulių 

prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su kitais šalies Rūmais yra įsteigę Lietuvos prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų asociaciją.  Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau sutrumpintai 

vadinami "Rūmais") yra savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos 

Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, 

įgyvendinanti verslo savivaldos principus veiklos regione.  Rūmai įsteigti ir veikia pagal Lietuvos 

Respublikos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus 

bei teisės aktus, Rūmų įstatus bei vidaus dokumentus.  

 

Dabartis 

 

 Šiandieninėje Europoje jau yra daugiau negu 600 Prekybos ir pramonės rūmų, kuriuose 

dirba daugiau nei 50 000 kvalifikuotų specialistų, teikiančių paslaugas visų rūšių ir įvairaus dydžio 



 

įmonėms.  

 Daugelyje Europos valstybių (Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoj, Nyderlanduose, 

Graikijoje, Turkijoje, Liuksemburge ir pan.) prekybos ir pramonės rūmai veikia viešosios teisės 

pagrindu, t. y. tose šalyse narystė Rūmuose privaloma visų rūšių įmonėms.  

Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje prekybos ir 

pramonės rūmai veikia pagal privačiąją teisę, t. y. narystė Rūmuose įmonėms nėra privaloma.  

Lietuvoje įmonės tampa Rūmų nariais taip pat laisvanoriškai.  

 

Įvykę projekto renginiai: 

 

1. 2010 m. birželio 3 d. - susitikimas su socialiniais partneriais Klaipėdoje (Klaipėdos 

regione); 

2. 2010 m. birželio 18 d. - Šiaulių regiono socialinių partnerių susitikimas su Graikijos 

ekspertu (Šiaulių PPAR). 

 

Įvykusio projekto renginio apžvalga 

Socialinių partnerių tinklo susitikimas Klaipėdoje (2010-06-03) 

 

  2010 m. birželio 3 dieną įvyko socialinių partnerių susitikimas Klaipėdoje. Gausus 

socialinių partnerių būrys susirinko iš įvairių įstaigų, tokių kaip: 

 Klaipėdos miesto socialinės paramos centras; 

 Šilalės rajono savivaldybės administracija; 

 Tauragės darbo birža; 

 Kretingos rajono savivaldybės administracija; 

 Kretingos darbo birža; 

 Klaipėdos valstybinė kolegija; 

 Klaipėdos verslo aukštoji mokykla; 

 Klaipėdos rajono savivaldybė; 

 Klaipėdos miesto savivaldybė; 

 Klaipėdos miesto (ir rajono) darbo birža; 

 Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba; 

 Palangos darbo birža; 



 

 Palangos miesto savivaldybė; 

 Skuodo darbo birža; 

 Šilutės rajono savivaldybės administracija. 

 Klaipėdos regiono atstovai pasakojo apie savo problemas, susijusias su imigracija. Jų 

manymų vienas iš svarbiausių imigrantų integracijos sistemos trūkumų yra tas, kad nėra vienos 

įstaigos, kuri būtų už tai atsakinga. Buvo svarstoma, gal reiktų visas funkcijas perduoti jau esamai 

įstaigai pavyzdžiui savivaldybei ar darbo biržai. Čia vėl gi grįžtama prie tos pačios problemos, kuri 

buvo įvardinta ir kituose regionuose, nėra „vieno langelio“ principo. Šiuo metu ypatingo poreikio 

jam ir nėra, tačiau gal kas galėtų šią funkciją atlikti ar teikti tokią paslaugą lygiagrečiai su jau 

vykdomomis. O atsiradus didesniam poreikiui, ją visiškai atskirti. Buvo pasiūlyta idėja priskirti 

imigrantui krepšelį. Imigrantų integracijai lengvinti aktyviau veikti su švietimo įstaigomis, leisti 

dirbti studentams su imigrantu, kurio kalbą jis studijuoja, tai būtų naudinga abiems pusėms. 

Imigrantas gautų pagalbą, o studentas praktinių žinių kalbos studijoms. 

 Dar viena problema buvo įvardinta – informacijos trūkumas. Nėra vietų, įstaigų ar 

organizacijų, kurios teiktų visą informaciją reikalingą imigrantui Lietuvoje. Šiuo metu minėtą 

spragą dalinai užpildo projektų vykdomos veiklos, tačiau projektai yra laikini, kas po to? 

 Pagal Lietuvos įstatymus imigrantas, net gi turintis vaikų su lietuve, bet nesantis su ja 

santuokoje negali būti Lietuvoje ilgiau negu trys mėnesiai, ką jau kalbėti apie įsitvirtinimą 

ilgesniam laikui, darbo paieškas ir panašiai. 

 Klaipėdos regione buvo vykdomi 4 projektai su imigrantais iš trečiųjų šalių, jų Klaipėdoje 

yra daugiau negu kitur dėl jūrų uosto veiklos. Projektų metu jie buvo mokomi lietuvių kalbos, buvo 

bandoma integruoti į visuomenę. Rezultate: dauguma iš jų išvyko į kitas Europos sąjungos šalis, kai 

kurie atgal į gimtąją šalį taip investicijos ir pastangos bandant integruoti imigrantus buvo 

bergždžios. Tai leidžia daryti išvadas, kad mūsų šalyje beveik nėra galimybių adaptuotis 

imigrantams, o ypač iš trečiųjų šalių. 

 Buvo svarstoma, kokiam vaidmeny po daugelio metų grįš į Lietuvą dabartinių emigrantų 

vaikai, anūkai. Ar jie nebus tokioje pat situacijoje kaip dabartiniai imigrantai? Iškils daugybė 

problemų: pilietybė, paveldėjimo galimybė, o jei dar bus noras grįžti gyventi, kaip su kalba, darbu ir 

t. t. Nespręsdami šiandien, dar nelabai aktualių problemų su imigrantais, ateityje galime turėti labai 

didelių problemų su savo žmonėmis, t. y. grįžti norinčiais emigrantų palikuoniais. 

 Tęstinių studijų institute yra speciali mokymų programa rusakalbiams, ši programa 

finansuojama iš darbo biržos ar projektinių lėšų, be finansavimo retas kitatautis galėtų sau leisti 



 

tokius mokymus. Tokios veiklos teikia vilties, reiškia, po mažą žingsnelį judame į priekį, geresnės 

imigrantų integracijos link. Bet iki galutinio tikslo dar labai toli. Tai įrodo ši istorija, kurią 

papasakojo Klaipėdos regiono socialiniai partneriai. Lietuvis vedęs baltarusę atsivežė ją į Lietuvą. 

Jiedu laukėsi kūdikio, bandė įteisinti savo buvimą šalyje. Tačiau mūsų sistemos netobulumo, 

nelankstumo bei absurdiškumo auka tapo jų negimęs vaikas. Besiuntinėjamai nuo vienų durų prie 

kitų durų nėščiai moteriai įvyko persileidimas. O kaltų, kaip visada, nėra... 

 Nesvarbu, kad tokie atvejai pavieniai, bet jei sekate mūsų laikraštį, pastebite, kad 

kiekviename regione yra po keletą tokių atvejų, o kiek jų mes dar nežinome, reikia stengtis pradžiai 

dėl šių šeimų, o ateityje ir dėl kitų. Jei busime naudingi nors vienam žmogui, mūsų pastangos bus 

ne be reikalo. 

 Tai tiek informacijos iš Lietuvos regionų, sekantys 5 laikraščio numeriai bus skirti 

susitikimų su ekspertais iš užsienio šalių apžvalgai. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialinis partneris telefono numeris el. paštas

8 46 486678

8 449 76114

Tauragės darbo birža 8 446 61668

8 686 36078 http://www.kretinga.lt/?q=SP

Klaipėdos valstybinė kolegija 8 46 489 132 office@kvk.lt 

8 652 54766 http://www.kvam.lt

8 656 21 655 http://www.klaipedos-r.lt

8 46 396300

8 46 342498

Kretingos darbo birža 8 445 51018

Palangos darbo birža 8 460 49057

8 460 48705

Skuodo darbo birža 8 440 73416

8 46 420008  info@klaipeda.ldrmt.lt 

8 441 79227 http://silute.kryptis.lt

inetrnetinio tinklapio 
adresas

Klaipėdos miesto socialinės 
paramos centras

spc@takas.lt http://parama.klaipeda.lt

Šilalės rajono savivaldybės 
administracija. Socialinės 

paramos skyrius
info@silale.lt

http://www.silale.lt/nlt/Veikla/S
kyriai-ir-tarnybos/Socialines-
paramos-skyrius/Skyriaus-

funkcijos

administrator.taurage@ldb.lt
http://www.ldb.lt/TDB/taurage

/Puslapiai/default.aspx

Kretingos rajono savivaldybės 
administracija. Socialinės 

paramos skyrius
socparama@kretinga.lt

http://www.klvtk.lt

Klaipėdos verslo aukštoji 
mokykla

administracija@klvk.lt

Klaipėdos rajono savivaldybė. 
Socialinės paramos skyrius

l.strumylaite@klaipedos-r.lt 

Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija. Socialinės 

paramos skyrius
parama@klaipeda.lt http://www.klaipeda.lt

Klaipėdos (miesto, rajono) darbo 
birža

info.klaipeda@ldb.lt
http://www.ldb.lt/TDB/Klaiped

a/Puslapiai/default.aspx

info.kretinga@ldb.lt
http://www.ldb.lt/TDB/kretinga

/Puslapiai/default.aspx

info.palanga@ldb.lt
http://www.ldb.lt/TDB/palanga

/Puslapiai/default.aspx
Palangos miesto savivaldybė. 

Socialinės rūpybos skyrius
administracija@palanga.lt http://www.palanga.lt

info.skuodas@ldb.lt
http://www.ldb.lt/TDB/skuodas

/Puslapiai/default.aspx
Klaipėdos darbo rinkos mokymo 

ir konsultavimo tarnyba.
http://www.klaipedosdarborink

a.lt/

Šilutės rajono savivaldybės 
administracija. Socialinės 

paramos skyrius
silute@pamarys.lt



 

Akimirkos iš susitikimo su Klaipėdos regiono socialiniais partneriais 
 



 

Susitikimo dalyviai 

Pranešimą skaito VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros direktorė Aida Adeikienė tema: „Viešo 

sektoriaus darbuotojų ir įmonių darbuotojų, atsakingų už asmenų (imigrantų) įdarbinimą, tarp 

kultūrinių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas, siekiant palengvinti trečiųjų šalių piliečių 

integraciją į visuomenę ir darbo rinką“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mūsų kontaktai: 
 

Vilniuje 
J.Tumo-Vaižganto g. 9/1-63a, LT-01108 Vilnius  

Įm. k. 225008220 
Direktorė Aida Adeikienė 

Tel. +370 41 55 20 61; +370 41 55 20 61 
El. paštas: aida@nrda.lt, info@nrda.lt   

Šiauliuose 
VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra  

Šiaulių filialas 
Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai 

Šiaulių filialo direktorė Erika Vitkevičienė 
Tel. +370 41 55 20 61; +370 41 55 20 61 
El. paštas: erika@nrda.lt, info@nrda.lt  

Įm. k. 301731242 

 
Projekto partneris: 

 


