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I. BENDRA INFORMACIJA
Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras (toliau – Centras) yra pelno nesiekiantis
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus
vykdant konsultacines, švietimo, mokymo paslaugas, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Centras įregistruotas 2002 m. rugsėjo 17 d.
Centras, siekdamas savo tikslų, 2011 m. skatino Pakruojo rajono socialinę – ekonominę
plėtrą, padėjo besikuriančioms įmonėms, stiprino jau veikiančių SVV subjektų konkurencines
galias. Centre verslo įmonėms, fiziniams asmenims ketinantiems pradėti verslą, nevyriausybinėms
organizacijoms, nuolat buvo teikiamos įvairios viešosios paslaugos, sprendžiamos verslo atstovams
aktualios problemos, teikiama konsultacinė pagalba inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant projektus.
1.1. Dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Centro dalininkai 2011.01.01
Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija
Pakruojo rajono savivaldybės taryba

Centro dalininkai 2011.12.31
Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija
Pakruojo rajono savivaldybės taryba
Iš viso:

Dalininkų
kapitalas
(tūkst. Lt)
39,33
6,09
45,42

1.2. Informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
2011 m. Centras neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto.
2011 m. gruodžio 31 d. Centras turėjo ilgalaikio turto už 15843,00 Lt
1.3. Darbuotojų skaičius metų pradžioje ir pabaigoje
Centro darbuotojai 2011.01.01
Direktorius 1 etatas
Vadybininkas 1 etatas (vaiko priežūros atstogos)
Buhalteris 0,25 etato
Valytoja 0,25 etato
4 darbuotojai 2,50 etato

Centro darbuotojai 2011.12.31
Direktorius 1 etatas
Vadybininkas 1 etatas (vaiko priežūros atstogos)
Buhalteris 0,25 etato
Valytoja 0,25 etato
4 darbuotojai 2,50 etato

1.4. Centro tarybos nariai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija, pareigos

Marytė Žiubrienė
Stasė Laurušienė
Alfredas Jonuška
Gintaras Šurna
Vytautas Jonaitis

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė
Šiaulių teritorinės darbo biržos Pakruojo skyriaus vedėja
Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos narys
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus
Turto valdymo poskyrio vyr. specialistas
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1.5. Smulkiojo ir vidutinio verslo situacijos Pakruojo rajone apžvalga
Veikiančių ūkio subjektų skaičius Pakruojo rajone metų 2010-2012 metų pradžioje
2010

2011

2012

Valstybės įmonė
Bendrija
Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė
Žemės ūkio bendrovė
Viešoji įstaiga
Valstybės biudžetinė įstaiga
Visuomeninė organizacija
Asociacija
Labdaros ir paramos fondas
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija
Kooperatinė bendrovė
Šeimyna
Individualioji įmonė

1
1
94
5
13
9
8
11
72
1
38
5
8
2
108

1
1
108
5
15
7
7
9
80
1
36
5
7
..
120

1
1
99
5
15
9
5
8
88
1
35
4
7
2
106

Iš viso pagal teisines formas:

376

402

386

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Pakruojo rajone 2010-2012 metų pradžioje

2010
Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė
Žemės ūkio bendrovė
Kooperatinė bendrovė
Individualioji įmonė
Iš viso:

94
5
13
8
108
228

2011
108
5
15
7
120
255

2012
99
5
15
7
106
232

2012 m. sausio 1 d. bedarbių procentas nuo darbingų amžiaus gyventojų Pakruojo rajone
siekė 10,2 proc., Lietuvoje – 11,7 proc.
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II. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS ATASKAITA
2 PRIEDAS
Pakruojo verslo informacijos centras
Viešosios įstaigos.............................................................................................
(viešosios įstaigos pavadinimas)

2.1. 2011 m. veiklos plano vykdymas pagal priemones
A lentelė

Planuotas
„2011 metų
viešųjų paslaugų
verslui Pakruojo
rajone
programa“
(finansuojama iš
Pakruojo rajono
savivaldybės
biudžeto lėšų;
ekonominio
konkurencingu
mo didinimo
programa)

Šia programa buvo įgyvendinamas Pakruojo rajono
savivaldybės 2007–2013 m. strateginio plėtros plano
ilgalaikis I prioritetas „Progresyvi rajono pramonės,
verslo ir turizmo plėtra“ bei strateginis tikslas –
skatinti ir remti verslo įmonių steigimąsi ir plėtrą,
gerinti verslo aplinką ir sudaryti palankesnes sąlygas
verslui.

Įgyvendinti
programą

2011 metai

1.

Pasiektas

Panaudotos lėšos pagal
finansavimo šaltinius, tūkst. Lt

Įgyvendinta 0,0
programa

20,0

9,2

8,8

Iš viso

Rezultatas

Kitos lėšos

Įvyk
dym
o
term
inas

Uždirbtos lėšos

Priemonės aprašymas

Savivaldybės

Priemonės
pavadinimas*

Ūkio ministerijos

Eil.
Nr.

38,0
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1.1.

Verslumo
ugdymas

Programos įgyvendinimo metu buvo organizuojami
įvairūs susitikimai verslumui ugdyti. Šios priemonės
tikslinės grupės – moksleiviai, jaunimas bei visi
asmenys ketinantys pradėti verslą.
2011 m. vasario 24 d. Centras kartu su Pakruojo rajono
verslininkų ir darbdavių asociacija Pakruojo
suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre moksleivių
akademijai „Civitas“ surengė paskaitą „Verslas
Pakruojo rajone: problemos ir perspektyvos“. Su rajono
moksleiviais diskutuota apie verslo aplinką rajone,
pasidalinta gerąja verslo patirtimi. Renginio trukmė 3
val., dalyvių skaičius 11.
2011 m. spalio 5 ir 18 dienomis Centre vyko mokymai
„Verslo pradžia. Verslas Pakruojo rajone“. Šiuose
mokymuose dalyvavo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos
moksleiviai ir jų mokytojai. Mokymus vedė Centro
darbuotojai. Mokymai buvo orientuoti į jaunimo
verslumą, jų kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymą.
Mokymų metu dalyviai supažindinti su Centro veikla,
verslo pradžia, jos ypatumais, verslo šakomis Pakruojo
rajone, ieškoma galimų verslo idėjų, diskutuojama dėl
jų įgyvendinimo galimybių. Vyko praktinės idėjų
generavimo užduotys. Mokymai padėjo moksleiviams
susipažinti su dominuojančiomis ūkio šakomis rajone
bei padėjo apsispręsti dėl specialybės pasirinkimo.
Suorganizuoti 3 mokymai po 3 val., iš viso 9 val.,
dalyvių skaičius 73.

Supažindinta
50 asmenų,
trukmė 50
val.

Supažindinti
84 asmenys,
trukmė 50
val.

0,0

4,0

0,0

0,0

4,0

1.2.

Verslo
informacijos
paslaugos

Atsakyta į
500
paklausimų,
trukmė 100
val.
Konsultuota
200 asmenų,
trukmė 400
val.

4,0

0,0

0,0

4,0

Verslo
konsultacijų
paslaugos

Atsakyta į
500
paklausimų,
trukmė 100
val.
Konsultuota
200 asmenų,
trukmė 400
val.

0,0

1.3.

Verslo informacijos paslaugos buvo skirtos SVV
subjektams, pradedantiesiems verslininkams bei
fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą.
Informacija buvo pateikiama elektroniniu paštu, Centro
internetinėje svetainėje, spaudoje, Centro patalpose.
Įgyvendinant programą buvo teikiamos konsultacijų
paslaugos. o pražios, verslo planavimo, įmonės
valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo,
finansavimo šaltinių, ES fondų, darbo teisės, ir kitomis

0,0

5,0

5,0

0,0

10,0

7

1.4.

Organizacinės
paslaugos

temomis. Verslo konsultacijų paslaugos buvo skirtos
SVV subjektams, pradedantiesiems verslininkams,
fiziniams asmenims ketinantiems pradėti verslą.
1. 2011 m. vasario 18 d. Centre vyko Šiaulių apskrities
(Akmenės, Joniškio, Radviliškio, Kelmės, Pakruojo,
Šiaulių miesto ir rajono) verslo centrų ir inkubatoriaus
vadovų, VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ atstovų
rajonuose, rajoninių verslininkų asociacijų vadovų bei
verslininkų susitikimas – diskusija verslui aktualiais
klausimais. Susitikimo tikslas – bendradarbiaujant
asociuotom verslo struktūrom, siekti spręsti
verslininkams aktualias problemas. Renginio trukmė 3
val., dalyvių skaičius 20.
2. 2011 m. kovo 10 d. Centre vyko rajono verslininkų
susirinkimas. Susirinkimo tema – kuo konkrečiau
apibrėžti verslininkų poreikius, esamas verslo
problemas, jas išanalizuoti ir jas spręsti kartu su vietos
valdžia, naujos vietos valdžios verslumo skatinimo
programos, prioritetai, įgyvendinimo priemonės.
Susirinkime dalyvavo į rajono tarybą laimėjusių
Pakruojo rajono politinių partijų lyderiai, rajono
verslininkai. Renginio trukmė 2 val., dalyvių skaičius
13.
3. 2011 m. balandžio 20 d. Centre vyko informacinis
seminaras „Netradicinės ūkinės veiklos plėtra kaimo
bendruomenėse“. Seminare buvo kalbama apie tautinį
paveldą, amatus, jų plėtrą kaime. Seminarą vedė LR
Žemės ūkio rūmų specialistė Sigita Grigaliūnienė.
Renginio trukmė 3 val., dalyvių skaičius 8.
4. 2011 m. gegužės 6 d. Centre vyko informacinis
seminaras „Gamybinių atliekų rūšiavimas“ Seminaras
buvo skirtas prekybininkams ir smulkiems gamintojams,
pas kuriuos veiklos procese susidaro popierius, stiklas,
plastikas. Seminare dalyvavo Šiaulių regiono aplinkos
apsaugos departamento Pakruojo rajono agentūros
vedėjas Gediminas Cinkutis, ŠRATC atstovė Vilija

Suorganizuo
ti 5 renginiai
trukmė 36
val., dalyvių
skaičius 60

Suorganizuo
ti 7 renginiai
trukmė 47
val., dalyvių
skaičius 103

0,0

7,0

4,2

8,8

20,0

8

2.

Mokymo
paslaugos

Visockienė, Pakruojo rajono savivaldybės ekologė
Kazimiera Klabienė. Renginio trukmė 3 val., dalyvių
skaičius 9.
5. 2011 m. rugsėjo 3 d. Panevėžyje vyko regiono
aukštaičių šventė „Auštaičių suktinis“. Pakruojo rajono
savivaldybės kiemelyje rajono verslą, amatus,
tautodailininkus pristatė šios įmonės ir asmenys: UAB
„Kanrugėlė“, A. Udrienės IĮ, A. Grigonio IĮ, UAB
„Linkuvos mėsa“, D. Krikščiūno IĮ, A. Žurauskienė, E.
Vasiliauskienė, B. Gedminas, R. Prikockienė. Pakruojo
rajono savivaldybė rėmė kiemelio įrengimo išlaidas.
Trukmė 6 val. Centro indėlis – organizacinės paslaugos.
6. 2011 m. lapkričio 11 d. buvo suorganizuota Verslo
diena. Renginys buvo skirtas geriausių, labiausiai
Pakruojo vardą garsinančių 2011 m. Pakruojo rajono
verslininkų pagerbimui ir apdovanojimui. Renginyje
dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės vadovai, Šiaulių
apskrities VMI vadovai, VSDFV Pakruojo skyriaus,
Pakruojo darbo biržos, įvairių bankų atstovai. Renginio
trukmė 6 val., dalyvių skaičius 39.
7. 2011 m. lapkričio 24-26 d. Šiaulių arenoje vyko 16oji tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai
2011“. Pakruojo rajono savivaldybė kasmet remia ir
suteikia galimybę verslo įmonėms dalyvauti
tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje, pristatyti
rajoną. Pakruojiečiai verslininkai savo gaminius
pristatė bendrame Pakruojo rajono stende, dalyvavo 5
Pakruojo įmonės: UAB „Kanrugėlė“, UAB „Linkuvos
mėsa“, D. Krikščiūno IĮ, A. Udrienės IĮ , A. Grigonio IĮ.
Pakruojo rajono stendas yra puiki galimybė pristatyti
parodos lankytojams Pakruojo ekonominės plėtros
perspektyvas, turizmo potencialą, didinti rajono
žinomumą ir patrauklumą. Trukmė 24 val. Centro
indėlis – organizacinės paslaugos.
1. 2011 m. balandžio 20 d. Centre vyko edukacinė
programa „Kiaušinių marginimas vašku“. Mokymų

Neplanuota Pravesta
35 val.

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0
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3.

4.

tikslas – skatinti domėtis senovinėmis kiaušinių
marginimo tradicijomis. Edukacinę programą vedė LR
Žemės ūkio rūmų specialistė Sigita Grigaliūnienė.
Renginio trukmė 3 val., dalyvių skaičius 14.
2. 2011 m. spalio 19-21 d. Centre vyko „Įmonių, įstaigų
ir organzacijų vadovų ir specialistų darbų saugos“
mokymai. Mokymus vedė samdomi lektoriai, VDI
Šiaulių skyriaus atstovai. Mokymuose dalyvavo 20
asmenų, trukmė 32 val.
2011 m. rugpjūčio 8 d. pasirašyta paramos sutartis dėl
Projekto
„Konkurencinga Latvijos Lietuvos bendradarbiavimo projekto
„Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą
s verslas,
gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“
pagrįstas viso
(COOP EDU-SHIP) Nr. LIII-175. Projekto trukmė 2011
gyvenimo
m. rugsėjo 1 d. – 2013 m. vasario 28 d. (18 mėn.).
mokymusi ir
Projekto vertė – 29969,00 Lt. Pirmajame projekto etape,
bendradarbiavi
kuris apėmė rugsėjo – gruodžio mėnesius, buvo atlikti
mu tarp verslo
projekto viešinimo darbai, įsigyta projekto išlaidų
partnerių“
tinkamumo ir teisėtumo tikrinimo paslauga, vyko 2
įgyvendinimas
susitikimai Jelgavoje su projekto partneriais, buvo
rengiamasi tolesniems projekto įgyvendinimo etapams.
2011 metais Centras parengė 5 projektus pagal vietos
Verslo planų,
plėtros strategijos „Pakruojo rajono 2007-2013 m.
paraiškų,
kaimo plėtros strategija“ priemones, 2 projektus pagal
projektų,
Pakruojo rajono savivaldybės nevalstybinių organizacijų
investicinių
programą ir 1 projektą pagal nacionalinę paramą kaimo
projektų
bendruomenėms, iš viso 8 projektus, 7 iš jų skirta
rengimas ir jų
administravimas parama. 2011 metais Centras administravo 4 projektus
pagal vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono 20072013 m. kaimo plėtros strategija“ priemones.

mokymų,
apmokyti
34 asmenys

Pradėtas
įgyvendinti
projektas

Pradėtas
įgyvendinti
projektas

0,0

0,0

0,0

2,6

2,6

Parengti
4 projektai

Parengti 8
projektai,
adminstruojami
4 projektai

0,0

0,0

19,5

0,0

19,5

Iš viso
0,0 20,0 32,7 11,4 64,1
* Šioje skiltyje nurodomos visos vykdytos priemonės (tame tarpe ir priemonės, kurios nebuvo numatytos veiklos plane bei mokamų paslaugų teikimas). Jeigu vykdyta priemonė yra
konkretus projektas, papildomai nurodomos visos projekto veiklos.
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2 PRIEDAS
2.2. Informacija apie pasiektus veiklos vertinimo kiekybinius ir poveikio rodiklius

PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS KIEKYBINIAI RODIKLIAI
(PATEIKIAMI UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ)
Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

2.

VIC kiekybiniai rodikliai
Suteikta verslo informacijos paslaugų
apsilankius VIC ir įv. ryšio priemonėmis
Suteikta konsultacijų

3.

Suorganizuota mokymų

4.
5.

Parengta verslo planų
Parengta paraiškų (projektų)
verslininkams
Procentas finansuotų paraiškų (projektų)
skaičiaus santykis su bendru skaičiumi
Parengta paraiškų (projektų) įstaigos
veiklos plėtojimui
Pritrauktos lėšos įstaigos veiklos
plėtojimui
Darbas su regiono tikslinėmis grupėmis
(bendruomenės, jaunimas, moterys,
žmonės su negalia, ir kt.)

1.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Verslumą ir verslo kultūrą ugdančių
priemonių (geriausios įmonės konkursai,
gerosios verslo patirties sklaida, verslo
dienos, mugės, parodos, atvirų durų
dienos ir kt.) įgyvendinimas
Išleista informacinių biuletenių/leidinių
VIC tinklalapyje apsilankę lankytojai

Matavimo
vienetas

B lentelė
Pasiektas
rezultatas

Paklausimų skaičius
val.
konsultuotų asmenų sk.
val.
dalyvių skaičius
val.
skaičius
skaičius

500
100
200
400
34
35
0
0

procentai

0

skaičius

0

tūkst. Lt

102,50

renginių skaičius
dalyvių skaičius
parengtų paraiškų skaičius,
iš jų
skaičius paraiškų gavusių
finansavimą
renginių skaičius
dalyvių skaičius

12
134
8

skaičius
skaičius

0
2500

7
3
53
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PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS POVEIKIO RODIKLIAI
(PATEIKIAMI UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ)

Eil.
Nr.

1.

2

3.

4.

Rodiklio pavadinimas

VIC, poveikio rodikliai
Įregistruota įmonių

Asmenų, pradėjusių veiklą
įsigijus verslo liudijimą ar
įregistravus individualią veiklą
pagal pažymą
Sukurta naujų darbo vietų
naujai įregistruotoje įmonėje ar
pradėjusių veiklą įsigijus
verslo liudijimą ar įregistravus
individualią veiklą pagal
pažymą
Pritrauktos investicijos regiono
verslo plėtrai

C lentelė
Įstaigos indėlis
(Pažymėti įstaigos teikiamų
paslaugų įtaką pasiektam
rezultatui bei pateikti kitą
prašomą informaciją)

Matavimo
vienetas

Pasiek
tas
rezult
atas

skaičius

13

skaičius

0

skaičius

7

Įstaigos indėlis – informacija,
konsultacijos, informacinių
sklaidos renginių, mokymų
organizavimas.

tūkst. Lt

0

-

2011 m. įregistruoti juridiniai
asmenys: 5 uždarosios akcinės
bendrovės, 2 individualios
įmonės, 6 asociacijos.
Įstaigos indėlis – steigimo
dokumentų rengimas,
konsultacijos verslo pradžios,
įmonės valdymo klausimais.
-
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2.3. Uždirbtos lėšos pagal paslaugų rūšis
Paslaugų rūšis

Eil.
Nr.

Uždirbtos lėšos, Lt

Patalpų ir įrangos nuoma
Mokymai, informaciniai sklaidos
renginiai, konsultacijos
Projektų rengimas ir
administravimas
Biuro paslaugos
Kitos paslaugos (banko palūkanos)
Iš viso

1.
2.
3.
4.
5.

D lentelė
Ataskaitinių metų
palyginimas su
praėjusiais metais
Lt (+/-)
proc.

Per
ataskaitinius
2011 metus
19870,00
8650,00

Per
ataskaitinius
2010 metus
21360,00
27724,38

-1490,00
-19074,38

7,0
68,8

19490,00

14920,00

+4570,00

30,6

4480,73
0,0
52490,73

4301,78
10,60
68316,76

+178,22
-10,60
-15826,03

4,2
100,0
23,1

2.4. Gautos lėšos ir jų šaltiniai
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Finansavimo šaltiniai

LR ūkio ministerija
Pakruojo rajono savivaldybė
Įstaigos uždirbtos lėšos
Latvijos – Lietuvos
programa
Pakruojo rajono SVV
rėmimo fondo lėšos/paramos
lėšos renginių organizavimui
Lėšos, gautos iš 2 proc.
Iš viso

Gautas finansavimas, Lt

E lentelė
Ataskaitinių metų
palyginimas su
praėjusiais metais

Per
ataskaitinius
2011 metus
0,00
20000,00
52490,00
2586,67

Per
praėjusius
2010 metus
25400,00
30000,00
68317,00
0,00

Lt (+/-)

Proc.

-25400,00
-10000,00
- 15827,00
+2586,67

100,00
33,3
23,1
100,00

5518,96

4854,52

+664,44

13,7

296,69
80892,32

0,00
128571,52

+296,69
-47679,20

100,00
37,1

2.5. Veiklos išlaidos ir jų pavadinimai
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis (įskaitant soc.
draudimo ir gar. fondo įmokas)
Komandiruotės
Lektorių paslaugos/renginių
išlaidos

Veiklos išlaidos, Lt

F lentelė
Ataskaitinių metų
palyginimas su
praėjusiais metais

Per
ataskaitinius
2011 metus
54284,05

Per
praėjusius
2010 metus
53522,47

Lt (+/-)

Proc.

+761,58

1,4

400,16
12902,47

10640,00

+400,16
+2262,47

100,0
21,3

13
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Atsargos (trumpalaikis turtas)
Šildymo išlaidos
Elektros energijos išlaidos
Ryšių išlaidos
Patalpų apsaugos išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos
Kitos išlaidos
Banko paslaugų išlaidos
Nusidėvėjimas (amortizacija)
Iš viso

853,55
10240,37
3677,35
3223,12
861,36
120,00
3175,00
142,92
14039,55
103920,00

297,76
11009,65
3374,08
3357,42
861,36
120,00
20568,09
207,50
14718,00
118676,30

+555,79
-769,28
+303,27
-134,30
-17393,09
-64,58
-678,45
-14756,30

186,0
7,0
9,0
4,0
84,6
31,1
4,6
12,4

III. PROBLEMOS, SIŪLYMAI, KITA INFORMACIJA
3.1. Veiklos plano priemonių nevykdymo priežastys
2011 m. balandžio 7 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 2 buvo patvirtintas
VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro 2011 metų veiklos planas. Visos veiklos plane numatytos
priemonės įgyvendintos, pasiekti numatyti rezultatai.
2011 m. Centras įgyvendino Viešųjų paslaųgų verslui programą finansuojamą iš Pakruojo
rajono savivaldybės biudžeto lėšų (ekonominio konkurencingumo didnimo programa).
3.2. Ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas
2011 m. Centras dirbo nuostolingai, nuostolis – 9,5 tūkst.Lt. Nuostolio susidarymo
priežastis – vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu
Nr.T-27 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ 2011 m. Centro
veiklos programos įgyvendinimui skirta 30,0 tūkst. Lt (Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartis Nr. 11-02). Faktiškai 2011 m. gruodžio 31 d. pravesta 20,0 tūkst. Lt. Dėl
Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų neplanuoto įsiskolinimo (2011 m. gruodžio 31 d., suma
10,0 tūkst.Lt), metų pabaigoje susidarė nuostolis.
Direktorė

Sonata Falkauskaitė

