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ĮVYKIAI 

 
1. Birželio 30 d., antradienį, įvyko 
išvažiuojamasis renginys rūmų nariams 
Šilutės rajone, apsilankant pas rūmų 
narį UAB „Česlovo vynas“.  
Renginio metu susipažinta su natūralaus 
lietuviško vyno, kuriam suteiktas 
Tautinio paveldo produkto sertifikatas, 
gamyba, šio verslo pradžia ir plėtra. 
 

2. Vakar, liepos 1 d. Klaipėdos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
priėmė delegaciją iš Lenkijos. Susitikime dalyvavo 13 
Lenkijos įmonių atstovų, buvo aptarti regionų 
bendradarbiavimo galimybės, pristatyta Klaipėdos ir 
Tauragės regionų specifika bei rūmų veikla. 
 

3. Vakar, liepos 1 d. įvyko neformalus Rūmų finansų 
komiteto narių susitikimas.  
 

4. Šiandien, liepos 2 d. gen. direktorius V. Krolis susitiko su Skuodo rajono meru Petru 
Pušinsku. Susitikimo metu aptartos verslo plėtros, verslumo skatinimo rajone galimybės. 
 

NAUJI RŪMŲ NARIAI  
 

Birželį prie Rūmų veiklos prisijungė ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
nariais tapo šios įmonės: 
 

Įmonės pavadinimas Vadovas Veikla 

UAB „BALTIC 

TRANSLINE“ 

Klaipėdos padalinys 

Gintarė 

Sakalauskaitė 

Tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo 

kompanija, teikianti kompleksines logistikos 

paslaugas. www.baltictransline.lt 

Rimvydas Rimeika 

Individuali veikla 

Rimvydas Rimeika Taikomosios dailės gaminiai iš medžio: suvenyrai, 

lauko šviestuvai, stalinės ir sieninės lempos, vazos, 

padėklai, žvakidės ir pan. Meninis parketas. 

www.doublerim.wix.com/rrim 

UAB „SABELIJOS 

PREKYBA“ 

Rytis Šatkauskas 

 

Darbo apsaugos priemonių gamintoja ir tiekėja 

Lietuvoje. 

www.sabelijosprekyba.lt 

Nr. 24, 2015-07-02 
 

http://www.baltictransline.lt/
http://www.doublerim.wix.com/rrim
http://www.sabelijosprekyba.lt/


KPPAR  RŪMŲ ŽINIOS 2015-07-02, Nr. 24 

 

 

 

2 

VERSLAS. GOLFAS. DŽIAZAS.2015 
 
Dalijamės tradicinio rūmų renginio „Verslas. Golfas.  

Džiazas. 2015“ akimirkomis. Lauksime dalyvaujant 
kitų metų renginyje: 
https://www.youtube.com/watch?v=ULx5osaX6zc  

 
AKTUALU 

 

1. 2015 m. birželio 25 d. paskelbtas Rusijos Vyriausybės nutarimas, kuriame nurodytos prekių 

grupės, kurioms iki 2016 m. rugpjūčio 5 d. yra pratęsiami apribojimai įvežti produkciją į Rusiją. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad naujame nutarime yra tam tikri pakeitimai: 

-          apribojimai nebebus taikomi sėklinėms bulvėms, svogūnams, kukurūzams ir žirniams. 

-          įvedami importo apribojimai naujai prekių kategorijai (kodas 1901 90 990 0). 

Išsamesnė informacija bus pateikta susidomėjusiems el. paštu. 
 

2. Užsienio reikalų ministerija kviečia įmones teikti prašymus dėl ES muitų tarifo 

suspendavimo ar naujų tarifinių bemuičių kvotų nustatymo iš trečiųjų šalių importuojamiems 

produktams: žaliavoms, pusgaminiams ar gaminio sudedamosioms dalims, t. y. 

importuojamoms prekėms, kurios būtų naudojamos tolesnei gamybai ar perdirbimui (šios 

prekės negali būti galutinio vartojimo produktai). Pagrindinis muitų tarifo suspendavimo ar 

tarifinių kvotų tikslas – padėti ES įmonėms importuoti pigiau tokias žaliavas, pusgaminius ar 

sudedamąsias dalis, kurių negamina ar gamina nepakankamą kiekį ES gamintojai. 

Įmonė, norėdama pateikti prašymą dėl muitų tarifo suspendavimo ar tarifinės kvotos, turėtų 

užpildyti prašymo formą ir pateikti ją URM Išorinių ekonominių santykių departamentui (el. p. 

suspendavimas@urm.lt) iki š. m. rugpjūčio 15 d. Tokiu būdu muitų suspendavimas ar tarifinė 

kvota įsigaliotų nuo 2016 m. liepos 1 d.  

Prašymai turi būti pateikiami anglų kalba, tačiau, esant poreikiui, pirminis prašymo variantas 

galėtų būti derinamas ir lietuvių kalba. Prašymo formas galima rasti: 

·         lietuvių kalba: 

http://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ekonomin%C4%97%20diplomatija/Pras

ymas2014-07.doc 

·         anglų kalba: 

http://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ekonomin%C4%97%20diplomatija/Requ

est2014-07.doc 

Daugiau informacijos apie prašymų suspenduoti muitą ar tarifinę kvotą pateikimą bei 

suspendavimo mechanizmo teisinį reguliavimą galima rasti: 

http://www.urm.lt/default/lt/europos-sajungos-taikomu-muitu-suspendavimas  arba 

http://www.cust.lt/web/guest/633  
 

3. Kazachstano VĮ „Almatos miesto žemės ūkio valdyba“ kreipėsi į Lietuvos generalinį konsulą 

Almatoje bei kviečia Lietuvos įmonės bendradarbiauti įgyvendinant žemės ūkio projektus 

Almatoje. Susidomėjusius kreiptis el. paštų: kons.almata@urm.lt 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULx5osaX6zc
mailto:suspendavimas@urm.lt
http://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ekonomin%C4%97%20diplomatija/Prasymas2014-07.doc
http://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ekonomin%C4%97%20diplomatija/Prasymas2014-07.doc
http://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ekonomin%C4%97%20diplomatija/Request2014-07.doc
http://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ekonomin%C4%97%20diplomatija/Request2014-07.doc
http://www.urm.lt/default/lt/europos-sajungos-taikomu-muitu-suspendavimas
http://www.cust.lt/web/guest/633
mailto:kons.almata@urm.lt
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS TURIZMO INOVACIJŲ SRITYJE  

Naujoji Europos Komisijos Erasmus+ programa iki 

2020 metų siūlo plačias galimybes švietimo sektoriaus 

darbuotojų profesiniam tobulėjimui keliant kvalifikaciją ir 

perimant gerąją patirtį iš kitų Europos Sąjungos valstybių. Tokia galimybė suteikiama ir 

privačioms įmonėms, kurių veikla yra susijusi su suaugusiųjų švietimu ar profesiniu mokymu.  
Viešoji įstaiga “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras”, jau devintus metus dirbanti 

mokymų, tyrimų, stažuočių organizavimo srityse bei konsultuojanti ES projektų rengimo 
klausimais, praeitais metais sėkmingai parengė projektą “Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 
turizmo inovacijų srityje” pagal Erasmus+ programos Pirmąjį pagrindinį veiksmą - Asmenų 
mokymosi mobilumas (projekto Nr. 2014-1-LT01-KA104-000346).  

Kodėl projekto tema – inovatyvus turizmas?  
Plečiantis elektroninei rinkodarai bei prekybai, vis daugiau turistinių paslaugų vartotojas 

gali užsisakyti pats internetu, todėl kelionių ir turistinių maršrutų planavimas tapo 
paprastesnis, labiau pritaikytas atskiro žmogaus poreikiams bei interesams. Šiandieninis 
turistas ieško naujų poilsio ir pažinimo būdų. Šalia tradicinių apžvalginių ekskursijų su gidu 
sparčiai populiarėja individualios turistinės kelionės.  

Penkių dienų praktinio mokymo kursuose Čekijoje “Inovacijos turizme” sužinota, kas yra 
inovacija, kokios inovatyvių turizmo paslaugų ir produktų prielaidos bei poreikis, kaip 
įgyvendinti inovatyvių paslaugų marketingą. Populiarėja kita inovatyvaus turizmo atšaka, kai į 
turizmo paslaugų teikimą aktyviai įtraukiami vietos gyventojai, t.y. turistas gali gyventi kartu 
su vietiniais ir stebėti jų kasdienį gyvenimą, maisto gaminimo įpročius, pramogas ir panašiai. 
Pavyzdžiui, Rumunijoje čekų mažumų bendruomenė Banat kaimelyje nuomoja kambarius ar 
namus, įrengtus pagal senovines čekų tradicijas. Atvykėliai visapusiškai įtraukiami į vietos 
bendruomenės gyvenimą. Jie padeda atlikti tam tikrus darbus, stebi tradicinių amatų gamybą, 
gali aplankyti istorines vietas, plaukioti su valtimis, rinkti vaistažoles (www.banat.cz).  

Vizito metu Bulgarijoje ir Italijoje daug naujo sužinota apie kultūrinį turizmą, su kuriuo 
siejasi gastronominis, religinis, amatų turizmas. Kultūrinio turizmo vystymas atveria galimybes 
bendradarbiauti verslui, viešajam sektoriui ir individualiems asmenims, kurti naujas darbo 
vietas ir inovatyvius produktus bei paslaugas turistui. Be to, kultūrinis turizmas padeda 
išsaugoti tradicijas, kultūrinį paveldą, gali būti įgyvendinamas kaimo vietovėse ir padėti įveikti 
sezoninį turizmą.  

Projekto metu pasikeista informacija apie Europos Sąjungos finansavimo galimybes 
privačiam ir viešajam sektoriams inovatyvaus turizmo srityje. Pavyzdžiui, COSME programa 
remia tarptautinių turizmo produktų/paslaugų  (pavyzdžiui, dviračių takų, Europos tematinių 
kultūrinių/istorinių maršrutų, ekologinių produktų) kūrimą bendradarbiaujant 
nevyriausybinėms, vyriausybinėms ir verslo organizacijoms iš visos Europos. “Creative 
Europe” programa suteikia kūrybinėms ir kultūrinėms organizacijoms, įmonėms 
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis tarptautiniu mastu keistis patirtimi ir kurti 
inovatyvius produktus ar paslaugas kūrybinių industrijų srityje. Visos galimybės turizmo 
sektoriui gauti paramą iš Europos Sąjungos yra patalpintos leidinyje anglų kalba “Guide on EU 
Funding for the Tourism Sector” 
(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm). 

Projektas truko vienerius metus, kvalifikaciją patobulino 5 VšĮ “Švietimo, tyrimų ir 
konsultacijų centras” darbuotojai. Įgyta patirtis ir žinios yra naudojamos tobulinant 
organizacijos šviečiamąją ir konsultacinę veiklą. 

Straipsnį parengė VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” direktorė 
Julija Šešeika 

 

http://www.banat.cz/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
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VERSLO MISIJA 
 

Spalio 4 - 7 d. Klaipėdos prekybos, pramonės bei amatų rūmai 
organizuoja verslo misiją į Milaną (Italija), kurios metu numatytas 
parodos EXPO MILANO 2015 lankymas, dalyvavimas verslo 
konferencijoje bei verslo kontaktų mugėje. Verslo misijoje kviečiamos dalyvauti įmonės, 
dirbančios maisto pramonės, gastronomijos srityse bei kitos bendrovės, kurių produkcijos 
eksportui aktualios JAV ir Kanados rinkos. 

Spalio 5 - 6 dienomis pasaulinės parodos metu organizuojamos JAV ir Kanados 
dienos: vyks renginiai verslui, individualūs susitikimai.  
Planuojami renginiai: 
 Konferencija, kurios metu bus pristatytas pramonės ir reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo tarp ES ir trečiųjų šalių, kartu su esamomis priemonėmis siekiant remti 
įmonių patekimą į rinkas; 

 B2B (Verslo kontaktų mugė) susitikimai tarp įmonių, įmonių grupių, mokslinių tyrimų 
centrų, pramonės organizacijų iš ES ir trečiųjų šalių atstovų. 
 KODĖL VERTA DALYVAUTI? 

 Galimybė aplankyti EXPO Milano parodą bei jos metu rengiamus seminarus. 
 Verslo kontaktų mugė (B2B individualūs susitikimai) yra nemokama; 
 Galimybė sutikti daug panašios srities specialistų iš ES ir kitų šalių: kiekviename 

renginyje dalyvaus mažiausiai 100 įmonių; 
Preliminari PROGRAMA: 

Spalio 4 d. (sekmadienis) Išvykimas iš Lietuvos 

  Skrydis iš Palangos / Vilniaus oro uosto 

  Atvykimas į viešbutį / apgyvendinimas 

Spalio 5 d. (pirmadienis)  VERSLO RENGINIAI 

(tikslinama) val.  Konferencija  

(tikslinama) val. Verslo kontaktų mugė (B2B) 

Spalio 6 d. (antradienis) EXPO MILANO parodos lankymas / įskaitant Lietuvos 
paviljoną 

   dalyvavimas seminaruose (pagal poreikį) 

Spalio 7 d. (trečiadienis) Išvykimas iš Italijos 

  Skrydis iš Milano į Palangą/Vilnių  

P.S. Esant poreikiui, galima organizuoti susitikimus Milano prekybos ir pramonės rūmuose, su 
konkrečiomis įmonėmis ir kt. 
Preliminari dalyvavimo verslo misijoje kaina:  
- I variantas- nuo 860 EUR vienam asmeniui (į kelionės kainą įskaičiuoti lėktuvo bilietai (skrydis 
iš Palangos), pervežimas iš/į Milano oro uosto, 3 nakvynės viešbutyje, organizacinės išlaidos). 
- II variantas- nuo 673 EUR vienam asmeniui (į kelionės kainą įskaičiuoti lėktuvo bilietai 
(skrydis iš Vilniaus), pervežimas iš/į Milano oro uosto, 3 nakvynės viešbutyje, organizacinės 
išlaidos). 
Išsamesnė informacija ir preliminari registracija į verslo misiją el. p.: simona.nasickyte@kcci.lt, 
(8 46) 39 08 63. 
 

mailto:simona.nasickyte@kcci.lt
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RŪMŲ NARIŲ PASIŪLYMAI  
 

ATRANKA 360 kviečia rūmų narius pasinaudoti įmonės paslaugomis: 

 Darbuotojų paieška ir atranka; 

 Darbuotojų kompetencijų ir asmenybės vertinimai; 

 Konsultacijos darbo psichologijos klausimais. 

Įmonė savo paslaugoms suteikia 3-jų mėnesių garantiją.  

Išsamiau:  www.atranka360.lt 

 

TARPTAUTINIAI RENGINIAI 
  

1. Spalio 7-8 d. d. Antverpene (Belgija) vyks 
EUROPOS GILINIMO FORUMAS.  
Išsamesnė informacija: 
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/e

u-mdr1.asp 
 
2. Spalio 11-12 d. d., Dubajuje, Dubajaus pasaulio prekybos centre, vyks 
TARPTAUTINĖ TEKSTILĖS PARODA. Išsamesnė informacija ir 
registracija: http://www.internationaltextilefair.com/ 

 

KITI RENGINIAI 
 
Liepos 9-10 d. asociacija „Klaipėdos regionas“ kartu su JPP „Kurk Lietuvai“ ir Valstybiniu 
turizmo departamentu kviečia į Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros forumą ir kūrybines 
dirbtuves, kurios vyks Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje (H. Manto g. 
25, Klaipėda). Renginio metu bus formuojama Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros 
koncepcija. Kviečiame prisijungti prie Klaipėdos regiono turizmo ateities kūrimo.  
Išsamesnė informaciją ir registracija el. paštu: info@klaipedaregion.com 
 

EKONOMIKOS APŽVALGOS 
 
ARMĖNIJA 
 
- Eurazijos Ekonominės Sąjungos šalių antimonopolinės tarnybos įpareigos Rusijos, 
Baltarusijos, Kazachstano, Armėnijos ir Kirgizijos ryšio operatorius imtis priemonių roumingo 
kainai mažinti siekiant visiško šios paslaugos neapmokestinimo. Priemonių planus operatoriai 
turės parengti iki 2015 m. spalio 1 d.  
- Rusijos Valstybės Dūma ratifikavo protokolą tarp Rusijos ir Armėnijos vyriausybių, 
pratęsiantį iki 2016 m. dujų, naftos produktų ir deimantų eksportą į Armėniją be mokesčių. 
- Armėnijos parlamentas birželio 23 d. pritarė vyriausybės pasiūlymui privatizuoti nacionalinį 
pašto operatorių – kompaniją „Haypost“. Šiuo metu Armėnijos paštą valdo kompanija Haypost 
Trust Management, sutartis su kuria baigsis 2016 m. gruodžio 1 d.   
- Armėnijos užsienio prekybos apyvarta per 2015 m. sausio-gegužės mėnesius sudarė 1558,9 
milijono JAV dolerių – lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, tai 32,3 procento mažiau. 
Eksportas sudarė 488,7 milijono JAV dolerių (-15,2 %), importas siekė 1070,2 milijono dolerių (-
38 %). 

http://www.atranka360.lt/
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-mdr1.asp
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-mdr1.asp
http://www.internationaltextilefair.com/
mailto:info@klaipedaregion.com
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- Armėnijos užsienio prekybos apyvarta per 2015 m. sausio-gegužės mėnesius sudarė 1558,9 
milijono JAV dolerių – lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, tai 32,3 procento mažiau. 
Eksportas sudarė 488,7 milijono JAV dolerių (-15,2 %), importas siekė 1070,2 milijono dolerių (-
38 %). 
- Armėnijos vyriausybė pritarė kreditiniam susitarimui „Jerevano miesto apšvietimo 
programa“, pasirašyta 2015 m. gegužės 11 d. su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku. Pagal 
susitarimą Armėnija gaus 4 milijonų JAV dolerių paskolą saugiai ir energiją taupančiai miesto 
apšvietimo sistemai įdiegti. Darbai turėtų būti užbaigti iki 2018 m. III ketvirčio pabaigos. 
- Rusija skirs 42 milijonus JAV dolerių neatlygintinai Armėnijos prisijungimo prie Eurazijos 
Ekonominės Sąjungos priemonėms finansuoti. 

Parengta pagal LR ambasados Armėnijoje informaciją 
 

VERSLO PASIŪLYMAI 
 

Atsinaujinanti energija: 
BOHU20150311001 VENGRIJOS kompanija, besispecializuojanti efektyvaus energijos 

naudojimo ir atsinaujinančios energijos srityse, siūlo visapusiškus 
energijos tapymo ir išmanaus miesto sprendimus, įgyvendinant tiek 
visuomeninius, tiek vidaus apšvietimo projektus, kuriuose naudojamos 
LED technologijos.   

Cheminiai gaminiai: 
BOCY20150619001 KIPRO bendrovė gamina ir tiekia detergentus ir kitus valymui skirtus 

produktus bei įrankius.  
BOCZ20150106001 ČEKIJOS įmonė gamina ir tiekia organines trąšas (išgaunamas naudojant 

raudonuosius sliekus), skystas trąšas bei enzimus (fermentus).  

Maisto gaminiai: 
20130212027 BO ISPANIJOS bendrovė, besispecializuojanti maisto priedų, fitoterapinių ir 

bio produktų gamybos srityje, ieško prekybos tarpininkų ir partnerių 
bendrai įmonei įkurti.  

BOUK20140625002 JUNGTINĖS KARALYSTĖS įmonė gamina ir tiekia paruoštas vartojimui 
vaisių sultis su proteinais, kurios padeda padidinti energijos kiekį, 
reguliuoti svorį ir palengvina organizmo jėgų atstatymą po intensyvios 
fizinės veikos. Bendrovė ieško prekybos atstovų.  

BORS20140522001 SERBIJOS bendrovė siūlo mažos mineralizacijos natūralų vandenį.  
BOFI20150607001 SUOMIJOS bendrovė gamina šviežių uogų (mėlynių, bruknių, 

šaltalankių) kokteilius (angl. smoothie) ir ieško prekybos tarpininkų bei 
atstovų.  

Metalas ir jo gaminiai: 
BRNO20141007001 NORVEGIJOS bendrovė ieško apvalių metalinių indelių su dangteliu, 

skirtų maisto produktams laikyti, gamintojo. Numatomas užsakymo 
dydis – 1 tūkst. vienetų, indeliai turi būti be aliuminio, tinkami sąlyčiui 
su maistu ir turėti tai įrodančius dokumentus, nudažyti pagal įmonės 
pateiktas specifikacijas.  

BRCZ20150604001 ČEKIJOS inžinerinė kompanija, gaminanti pramonines garo turbinas, 
ieško patikimo subrangovo, kuris galėtų tiekti apvalius karšto 
valcavimo plieno gabalus. 

Oda ir jos gaminiai: 
BOBE20150225001 Jungtinė BELGIJOS ir INDIJOS bendrovė gamina aukštos kokybės 

vyriškus natūralios odos sandalus ir ieško prekybos tarpininkų.  
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Paslaugos: 

20130225021 DANIJOS įmonė, besispecializuojanti skaitmeninio spausdinimo srityje, 
ieško subrangovų, kurie galėtų atspausdinti didelį kiekį brošiūrų, 
knygų, katalogų, paplūdimio vėliavėlių ir plakatų.  

20120912036 BR VOKIETIJOS bendrovė teikia konsultacines paslaugas rinkodaros srityje 
ir ieško subrangos / bendros įmonės įkūrimo partnerių rinkodaros, 
rinkos tyrimų, viešųjų ryšių ir reklamos srityse. Taip pat bendrovė siūlo 
paslaugas įmonėms, norinčioms plėtoti veiklą ir pardavimus 
Vokietijoje.   

Plastmasė ir jos gaminiai: 
BOFR20140416001 PRANCŪZIJOS įmonė sukūrė unikalų dviračio priedą, kuris gali būti 

tvirtinamas prie bet kokio tipo dviračio ir naudojamas kaip bagažinė 
daiktams, spyna, dviračio stovas bei apsauga nuo purvo. Bendrovė 
ieško partnerio, kuris gamintų jų skurtą priedą iš polimerų/plastiko 
bei prekybos tarpininkų.  

Transportas: 
BOIE20150520004 AIRIJOS logistikos ir tiekimo grandinės aprūpinimo kompanija siūlo 

transporto paslaugas bendrovėms, kurios importuoja arba eksportuoja 
prekes į Airiją. Bendrovė daugiausiai dirba su biotechnologijų, 
medicinos ir farmacijos sektoriaus bendrovėmis.  

Įvairūs: 

BRUK20140415001 JUNGTINĖS KARALYSTĖS bendrovė, besispecializuojanti verslo 
dovanų prekybos srityje, ieško įmonės, kuri pagamintų tušinuką, (180 
mm ilgio ir 15 mm pločio). Pageidautina, kad gamybos procese būtų 
naudojama greito prototipavimo technologija.  

BRSE20150519001 ŠVEDIJOS įmonė ieško šalmų dviratininkams ir riedutininkams 

gamintojo, kuris pagamintų šalmus iš ABS plastiko ir išplėsto polistirolo 
pagal CE standartą EN 1078. Šalmai skirti vaikams nuo 7 metų, ant jų 
turėtų būti skirtingų šalių vėliavos.  

BOHR20150615002 KROATIJOS įmonė gamina rankų darbo krištolo gaminius (vazas, 
stiklines, dubenius ir kt.) ir ieško prekybos tarpininkų.  

BOUK20140625002 JUNGTINĖS KARALYSTĖS įmonė gamina ir tiekia stiklinius butelius 
bei stiklainius, skirtus maisto ir farmacijos pramonei.   

BOCZ20150326001 ČEKIJOS bendrovė teikia pramonės automatizavimo ir elektros 
inžinerijos paslaugas, gamina ir tiekia pramonines kompiuterines 
valdymo sistemas, energijos inžinerines sistemas ir ieško prekybos 
atstovų arba įmonių, kurioms reikia minėtų paslaugų.  

V.10866 UKRAINOS bendrovė teikia vandens landšafto modeliavimo ir 
įrengimo paslaugas ir ieško architektų bei dizaino studijų 
bendradarbiavimui ir bendrų projektų plėtrai, taip pat domina ryšiai su 
viešbučiais ir kitais rekreaciniais objektais, kuriems būtų reikalingos 
panašaus pobūdžio paslaugos.  

 
DĖMESIO: naudojant „Rūmų žiniose” pateiktą informaciją, nuoroda į Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmus būtina. Platinti be rūmų sutikimo raštu draudžiama. 


