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I. BENDRA INFORMACIJA
1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per
finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams
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, 2013 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.
Centras siekia ugdyti verslumą, padėti pradedančiajam verslininkui pasirengti
sėkmingam verslo startui, gerai orientuotis verslo aplinkoje, skatinti veikiančių įmonių
konkurencingumą, teikiant viešąsias paslaugas verslui.
2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis, finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Centro dalininkai 2013.01.01
Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija
Pakruojo rajono savivaldybės taryba

Centro dalininkai 2013.12.31

Dalininkų
kapitalas
(tūkst. Lt)

Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija
Pakruojo rajono savivaldybės taryba
Iš viso:

39,33
6,09
45,42

3. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą ir viešosios įstaigos darbuotojų skaičių metų
pradžioje ir pabaigoje
Nuo 2008 metų gruodžio 8 d. Centro vadovė yra Sonata Falkauskaitė.
Centro darbuotojai 2013.01.01
Direktorius 1 etatas
Vadybininkas 1 etatas (vaiko priežiūros
atostogos)
Buhalteris 0,25 etato
Valytoja 0,25 etato
4 darbuotojai 2,50 etato

Centro darbuotojai 2013.12.31
Direktorius 1 etatas
Buhalteris 0,25 etato
Valytoja 0,25 etato

3 darbuotojai 1,50 etato

4. Informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
2013 m. Centro įsigytas ilgalaikis turtas:
1. 1 vnt. mobilus ekranas projekcijai, suma 1690,00 Lt
2. 3 vnt. operacinė sistema Windows 7, suma 1092,00 Lt
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3. 1 vnt. biuro programa MS Pro Office 2010, suma 1610,00 Lt
4. 3 vnt. biuro programa MS HB Office 2010, suma 2250,00 Lt
2013 m. Centras įsigijo ilgalaikio turto už 6642,00 Lt.
2013 m. Centras ilgalaikio turto neperleido.
2013 m. gruodžio 31 d. Centras turėjo ilgalaikio turto už 33582,00 Lt

5. 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

Paskutinį kartą Centro tarybos sudėtis tvirtinta ir atnaujinta 2008 m. balandžio 14 d.
visuotiniame dalininkų susirinkime.
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo situacijos Pakruojo rajone apžvalga
Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau–SVV) reikšmė yra išskirtinė. Pakruojo rajone
dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės, kurių dėka rajone kuriamos darbo vietos, pridėtinė vertė,
mokami mokesčiai valstybės ir savivaldybės biudžetams. 2013 m. pabaigoje Pakruojo rajone veikė
227 SVV subjektai (2012 m. – 232, 2011 m. – 255). Pakruojo rajono savivaldybės ekonominės
situacijos problematika – vyrauja labai smulkios įmonės, žemas verslumo lygis rajone, aukštas
registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, tendencingas gyventojų skaičiaus
mažėjimas, SVV subjektų skaičiaus mažėjimas.
Šių problemų sprendimas yra vykdomas skatinant verslumą bei teikiant netiesioginę
paramą jau veikiančioms įmonėms. Pasirengimas sėkmingam verslo startui yra vienas iš
svarbiausių uždavinių pradedant verslą. Nuolatinė verslo informacijos sklaida, verslumo skatinimas
prisideda prie naujų idėjų realizavimo, nedarbo lygio mažinimo, skatina imtis atsakomybės ir
pradėti verslą. SVV įmonių egzistavimui, darbo vietų išlaikymui ir kūrimui, konkurencingumo
didinimui yra labai svarbios kokybiškos viešosios paslaugos verslui.
2013 m. gruodžio 31 d. bedarbių procentas nuo darbingų amžiaus gyventojų Pakruojo
rajone siekė 12,6 proc., Lietuvoje – 11,4 proc.
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II. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS ATASKAITA
2 PRIEDAS
Pakruojo verslo informacijos centras
Viešosios įstaigos.............................................................................................
(viešosios įstaigos pavadinimas)

7. 2013 m. veiklos plano vykdymas pagal priemones
1 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas*

„2013 metų viešųjų paslaugų
verslui Pakruojo rajone
programa“ (finansuojama iš
Pakruojo rajono savivaldybės
biudžeto lėšų; ekonominio
konkurencingumo didinimo
programos)

Priemonės aprašymas

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.

Įvykdymo
terminas
2013 metai

Rezultatas
Planuotas

Pasiektas

Programos
įgyvendinimas

Įgyvendinta
programa

Panaudotos
lėšos,
tūkst. Lt
30,0

1.1.

Verslo informacijos paslaugos

1.2.

Verslo konsultacijų paslaugos

Informacijos rinkimas,
sisteminimas ir teikimas
pradedantiesiems verslininkams,
SVV subjektams, fiziniams
asmenims, nevyriausybinėms
organizacijoms, šiomis temomis:
verslo pradžios, verslo
planavimo, rinkodaros, įmonės
valdymo, finansų analizės,
kontrolės ir valdymo, paramos
verslui formų, paramos dydžių,
finansavimo šaltinių, ES
paramos programų, projektų
rengimo, darbo teisės, kitomis
verslui aktualiomis temomis.
Konsultacijos pradedantiesiems
verslininkams, SVV subjektams,
fiziniams asmenims,
nevyriausybinėms
organizacijoms, šiomis temomis:
verslo pradžios, verslo
planavimo, rinkodaros, įmonės
valdymo, finansų analizės,
kontrolės ir valdymo, paramos
verslui formų, paramos dydžių,
finansavimo šaltinių, ES
paramos programų, projektų
rengimo, darbo teisės, kt.
temomis.

6
sausis –gruodis

sausis –gruodis

300 paklausimų/
trukmė 60 val.

400 paklausimų/
trukmė 70 val.

9,0

100 asmenų,/
trukmė 300 val.

150 asmenų/
trukmė 320 val.

15,00

7
1.3.

Verslumą skatinantys
renginiai ir susitikimai

Programos įgyvendinimo metu
buvo organizuojami įvairūs
renginiai verslumui ugdyti,
rajono verslininkų susitikimai su
vietos valdžios atstovais, įvairių
organizacijų atstovais.
Susitikimų metu buvo
supažindinama su verslo
naujovėmis Pakruojo rajone,
diskutuojama aktualiais verslui
klausimais.
Surengti 2 tiksliniai mokymai:
1.„Susidariusių atliekų metinės
ataskaitos pateikimas
elektroniniu būdu“ (2013.09.12)
19 asmenų; 2 val.
2.„Darbo kodekso pakeitimai.
Darbuotojų instruktavimas ir
mokymas“, „Darbų sauga“,
(2013.05.16), 24 asmenys; 4 val.
Verslininkų susitikimai –
diskusijos
Diskutuota apie regiono
vystymosi perspektyvas, verslo
aktualijas ir problematiką
Pakruojo rajone, dalyvavimas
„Amatų, muzikos ir alaus
festivalyje“, susitikimas su
Seimo nariu V. Gailiumi; 4
susitikimai, 50 asmenų, 6 val.

sausis –
gruodis

16 val./
30 dalyvių

26 val./
204 dalyviai

4,00

8
Jaunimo verslumo ugdymas
2013 metais Centras,
bendradarbiaudamas su
„Atžalyno“ gimnazija,
organizavo pažintinius mokymus
„Verslo pradžia. Verslas
Pakruojo rajone“ Pakruojo
rajono moksleiviams. Šiuose
mokymuose dalyvavo Pakruojo
„Atžalyno“ gimnazijos
moksleiviai ir jų mokytojai.
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.
Dalyvavo 91 moksleivis,
trukmė 8 val.
Užsienio verslininkų vizitai
2013 m. gruodžio 10 d. Pakruojo
verslo įmonėse viešėjo 20
asmenų verslininkų grupė iš
Rundalės (Latvija). Lankytasi
granulių cechuose, mėsos
perdirbimo įmonėje, šeimos
alaus daryklėlėjė. Trukmė 6 val.

1.4.

Verslo informacijos sklaida

Aktualios informacijos, skirtos
pradedančiajam verslininkui ir
SVV subjektams pateikimas
tinklalapyje www.pakruojovic.lt
sudarė sąlygas asmenims
ketinantiems pradėti verslą gauti
reikiamą informaciją internetu.
Tai pagerino verslo informacijos
sklaidą, padidino paslaugų
prieinamumą. Programos
įgyvendinimo metu tinklalapį
administravo Centro darbuotojai.

9
sausis –gruodis

100 val./
1500 asmenų

100 val./
1600 asmenų

2,00

2.

2.1.

Latvijos ir Lietuvos programos
projekto „Konkurencingas
verslas, pagrįstas viso
gyvenimo mokymusi ir
bendradarbiavimu tarp verslo
subjektų“ įgyvendinimas

Įranga ir infrastruktūra

Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną
programa (INTERREG IIIA), 1
paramos priemonė „Verslo,
darbo rinkos, tyrimų ir
technologijų plėtra“.
Projekto „Konkurencingas
verslas, pagrįstas viso gyvenimo
mokymusi ir bendradarbiavimu
tarp verslo subjektų“ (COOP
EDU-SHIP) įgyvendinimas.
2013 metų kovo mėnesį Centras
baigė projekto įgyvendinimą.
Vykdydamas projektą Centras
turėjo galimybę projekto
finansavimo lėšomis atnaujinti
mokymams skirtas patalpas,
konferencijų salę, bei įsigyti
reikiamos įrangos. Vykdant
projektą, Pakruojo rajono
verslininkai bei įmonių
specialistai mokėsi, kaip ieškoti
naujų verslo nišų bei idėjų,
sudominti ir pritraukti klientus.
Pasiektas ir projekto tikslas,
kuriuo buvo skatinamas
konkurencingas verslumas,
verslo aplinkos aktyvinimas,
suteikiant subalansuotų
sprendimų bendradarbiavimui
mokymosi visą gyvenimą
įstaigose ir įmonėse.
Įrangos įsigijimas (1 mobilus
ekranas, programinė įranga: 3
operacinės sistemos, 4 biuro
programos)

10
sausis – kovas

sausis – kovas

Įgyvendinamas
projektas

Įgyvendintas
projektas

16,6

Įsigyta įranga

Įsigyta įranga

6,6

2.2.

Mokymai

2.3.

Verslumą skatinantys renginiai

Sausio 17 dieną Centre vyko
mokymai "Inovacijos versle", į
kuriuos susirinko rajono
verslininkai ir įmonių
specialistai. Kaip ieškoti naujų
idėjų, naujų nišų, sudominti ir
pritraukti pirkėjus bei paslaugų
vartotojus, pasakojo
profesionalus pardavimų ir
klientų aptarnavimo
konsultantas.
Projekto metu, 2013 metais kovo
21 d. buvo surengta verslo
konferencija "Verslo situacija
Lietuvoje ir regionuose.
Smulkaus ir vidutinio verslo
perspektyvos", kurioje
ekonomikos ir finansų
specialistai dalijosi teorinėmis
žiniomis, o verslininkai –
praktiniais pastebėjimais,
problemomis, pasiūlymais.
Konferencijoje dalyvavo
Lietuvos laisvosios rinkos
instituto prezidentas Žilvinas
Šilėnas, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos Ekonomikos ir
finansų departamento direktorius
Sigitas Besagirskas, Šiaulių
pramonininkų asociacijos
prezidentas Arūnas Rupšys,
Pakruojo rajono verslininkų ir
darbdavių asociacijos
prezidentas Virgaudas Kanauka,
Pakruojo rajono valdžios
atstovai, Pakruojo rajono
verslininkai.

11
sausis – kovas

sausis – kovas

6 val./
20 dalyvių

6 val./
20 dalyvių

2,7

6 val./
45 asmenys

6 val./
50 asmenų

2,6

2.4.

Bendradarbiavimo tinko kūrimas

2.5.

Projekto administravimas

3.

Verslo planų, paraiškų,
projektų rengimas,
administravimas
(mokamos paslaugos)

Centro darbuotojai dalyvavo
partnerių susitikimuose
Jelgavoje ir verslo
konferencijoje Talsi, Latvijos
Respublikoje.
2013 metų kovo 20 dieną
Pakruojyje vyko projekto
partnerių susirikimas. Diskutuota
projekto aktualijomis, projekto
įgyvendinimo eiga, dalinamasi
pasiektais rezultatais.
Projekto administravimas,
viešųjų pirkimų organizavimas,
ataskaitų rengimas, projekto
auditas, projekto viešinimas
Paraiškų, projektų, verslo planų
rengimas verslininkams,
bendruomenėms, klubams,
kitoms organizacijoms.
2013 metais parengta:
2 projektai pagal Pakruojo
rajono kaimo plėtros strategiją
1 projektas pagal verslumo
skatinimo paskolai gauti (kredito
unijos)
1 projektas Paramos kaimo
bendruomenių veiklai remti
ŽŪM
1 projektas bendruomeninei
veiklai remti SOCMIN
3 projektai pagal Pakruojo
rajono savivaldybės NVO
programą
2013 metais administruota 10
projektų pagal Pakruojo rajono
plėtros strategiją

12
sausis – kovas

2 susitikimai /
1 susitikimas
Pakruojyje

2 susitikimai /
1 susitikimas
Pakruojyje

1,2

sausis – kovas

Sėkmingas
projekto
administravimas

Sėkmingas
projekto
administravimas

3,5

sausis –
gruodis

Parengti 4
projektai/
administruojami
4 projektai

Parengti 8
projektai/
administruojami
10 projektų

20,0

13
4.

Verslo konsultacijų paslaugos
(mokamos paslaugos)

Konsultacijos pradedantiesiems
verslininkams, SVV subjektams,
fiziniams asmenims,
nevyriausybinėms
organizacijoms, šiomis temomis:
verslo pradžios, verslo
planavimo, rinkodaros, įmonės
valdymo, finansų analizės,
kontrolės ir valdymo, paramos
verslui formų, paramos dydžių,
finansavimo šaltinių, ES
paramos programų, projektų
rengimo, darbo teisės, kt.
temomis. Konsultacijos įmonių
steigimo, pertvarkymo, įstatų
keitimo, likvidavimo ir kitais
klausimais.
Darbuotojų mokymas ir
instruktavimas. Konsultacijos
darbo saugos klausimais
(2013.04.19-25 d). 38 asmenys;
36 val.

sausis –
gruodis

20 asmenų,/
trukmė 40 val.

60 asmenų,/
trukmė 120 val.

38 asmenys/
trukmė 36 val.

32,1

14
5.

Amatų, muzikos ir alaus
festivalis Pakruojyje

Iš viso:

2013 m. rugpjūčio 2-4 dienomis
pirmą kartą Pakruojo dvaro
sodyboje buvo surengtas
„Amatų, muzikos ir alaus
festivalis“. Centro vaidmuo
festivalyje - organizatoriaus
funkcija. Trijų dienų renginys
sutraukė per 10 tūkstančių
žiūrovų, net 20 aludarių,
Pakruojo krašto ir aplinkinių
rajonų amatininkų. Amatų,
muzikos ir alaus festivalio
darbinė grupė rengė susitikimus
su verslininkais, atliko
organizacinius festivalio darbus.

Balandis –
rugpjūtis

Neplanuota

Surengtas
festivalis

85,6

184,3

* Šioje skiltyje nurodomos numatomos vykdyti priemonės, tame tarpe ir mokamos paslaugos. Jeigu numatoma vykdyti priemonė yra konkretus projektas, papildomai nurodomos visos
projekto veiklos.

15
2 PRIEDO
2 lentelė
8. Viešosios įstaigos per ataskaitinį laikotarpį pasiekti kiekybiniai rodikliai

Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Pasiektas
rezultatas

val.

70

konsultuotų
asmenų skaičius
val.
mokymų skaičius
dalyvių skaičius
val.
renginių skaičius
dalyvių skaičius

210

renginių skaičius

4

dalyvių skaičius

91

renginių skaičius

7

dalyvių skaičius

143

Verslo informacijos centrui (VIC)
1.

2.

Suteikta verslo informacijos paslaugų
apsilankius VIC ir įvairiomis ryšio
priemonėmis
Suteikta konsultacijų

3.

Suorganizuota mokymų

4.

Suorganizuota informacinių renginių
verslininkams iš viso:

4.1.

4.2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

t. sk.:
regiono tikslinėms grupėms (vietinėms
veiklos grupėms, jaunimui, moterims,
žmonėms su negalia ir kt.)
verslumą ir verslo kultūrą ugdantys
renginiai (geriausios įmonės konkursas,
gerosios verslo patirties sklaida, verslo
dienos, mugės, parodos, atvirų durų dienos
ir kt.)
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
(vietinės veiklos grupės, jaunimas, moterys,
žmonės su negalia, ir kt.)

Išleista informacinių biuletenių/leidinių
VIC tinklalapyje apsilankę lankytojai

440
2
58
42
11
234

skaičius

1

skaičius
procentai

0
1

skaičius

1

tūkst. Lt
parengtų paraiškų
skaičius, iš jų

0,0
7

skaičius paraiškų
gavusių
finansavimą
skaičius
skaičius

6

0
1600

16
2 PRIEDO
3 lentelė
9. Viešosios įstaigos per ataskaitinį laikotarpį pasiekti veiklos poveikio rodikliai
Eil.
Nr.

1.

Rodiklio pavadinimas

Verslo informacijos centrui (VIC)
Įregistruota įmonių

Matavimo
vienetas

Pasiektas
rezultatas

skaičius

5

Viešosios įstaigos indėlis
(Pažymėti viešosios įstaigos suteiktų paslaugų įtaką
pasiektam rezultatui )
Įregistruotų įmonių pavadinimas:
1. MB „Pas Editą“
2. MB „Rimameda“
3. UAB „Igusta“
4. Nepriklausomų technikos kūrėjų asociacija
5. Melioracijos sistemų naudotojų asociacija Pakruoja
Įstaigos indėlis – steigimo dokumentų rengimas,
konsultacijos verslo pradžios, įmonės valdymo klausimais.
Centro pagalba įsteigtos 2 mažosios bendrijos, 1 UAB, 2
asociacijos.
Asmenų, pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą ar
įregistravus individualią veiklą pagal pažymą vardas ir
pavardė:
Įstaigos indėlis – informacija, konsultacijos, informacinių
sklaidos renginių, mokymų organizavimas.

2

Asmenų, pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą ar
įregistravus individualią veiklą pagal pažymą

skaičius

0

3.

Sukurta naujų darbo vietų naujai įregistruotoje
įmonėje ar pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą
ar įregistravus individualią veiklą pagal pažymą
Pritrauktos investicijos regiono verslo plėtrai
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, gavę
finansinę paramą

skaičius

8

tūkst. Lt
subjektų
skaičius
lėšų suma,
tūkst. Lt

0
0

-

0

-

4.
5.

17

2 PRIEDO
4 lentelė
10. Gautos ir uždirbtos lėšos
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finansavimo šaltiniai/
paslaugų rūšis

LR ūkio ministerija
Pakruojo rajono
savivaldybė
Įstaigos uždirbtos lėšos
Latvijos – Lietuvos
programa (LATLIT) **
Lėšos, gautos iš 2 proc.
AMAF*festivalio lėšos
(bilietai, paramos lėšos)
Iš viso

Gautos ir
uždirbtos lėšos, Lt
Per
Per
ataskaitinius
praėjusius
2013 metus
2012 metus
0,00
0,00
30000,00
20000,00

Ataskaitinių metų palyginimas
su praėjusiais metais
Lt (+/-)

Proc.

x
+10000,00

x
+50,0

51954,67
15342,65

41997,00
73365,87

+9957,67
-58023,22

+23,7
-79,1

308,60
85619,83

299,08
-

+9,52
x

+3,2
x

183225,75

135661,95

+47563,8

+35,1

*

Amatų muzikos ir alaus festivalis Pakruojyje
Latvijos – Lietuvos programos projektas „Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą
gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“
**

2 PRIEDO
5 lentelė
11.
Eil.
Nr.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis
(įskaitant soc. draudimo
ir gar. fondo įmokas)
Komandiruotės
Lektorių
paslaugos/renginių
išlaidos
Atsargos (trumpalaikis
turtas)
Šildymo išlaidos
Elektros energijos
išlaidos
Ryšių išlaidos
Patalpų apsaugos

Išlaidos, Lt

Ataskaitinių metų
palyginimas su
praėjusiais metais

Per
ataskaitinius
2013 metus
57957,01

Per
praėjusius
2012 metus
54101,66

Lt (+/-)

Proc.

+3855,4

+7,2

1214,52
10471,12

1562,47
9282,12

-348,0
+1189,0

-22,2
+12,8

863,20

4072,19

-3209,0

-78,8

10312,03
3693,33

11130,00
4058,39

-818,0
-365,0

-7,3
-9,0

1387,55
360,00

1767,07
360,00

-379,5
0,0

-21,5
0,0

18

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

išlaidos
Komunalinių paslaugų
išlaidos (vanduo,
šiukšlės)
Kitos išlaidos
Banko paslaugų išlaidos
Nusidėvėjimas
(amortizacija)
Spaudos sąnaudos
Baudų ir delspinigių
sąnaudos
AMAF festivalio išlaidos
Iš viso

527,27

120,00

x

x

3127,98
290,53
12823,00

3023,01
232,72
19732,43

+443,3
+57,8
-6909,4

+14,7
+24,8
-35,0

83,29
305,82

166,58
294,14

-82,7
+11,7

-50,0
+3,9

85505,83
188922,48

109902,80

x
+79019,68

x
+71,9

III. PROBLEMOS, SIŪLYMAI, KITA INFORMACIJA
12. Veiklos plano priemonių nevykdymo priežastys. Kita informacija
2013 m. balandžio 23 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 1 buvo
patvirtintas Centro 2013 metų veiklos planas. Visos veiklos plane numatytos priemonės
įgyvendintos, pasiekti numatyti rezultatai. Papildomai įgyvendintos kelios naujos, neplanuotos
priemonės.
2013 m. Centras įgyvendino Viešųjų paslaųgų verslui programą finansuojamą iš Pakruojo
rajono savivaldybės biudžeto lėšų (ekonominio konkurencingumo didinimo programa). Programos
įgyvendinimui skirta 30,0 tūkst. Lt
2013 m. rugpjūčio mėn. Centras teikė paraišką kartu su Šiaulių apskrities viešųjų
paslaugų verslui įstaigomis projekto „Sėkmingo verslo receptai „Inno Verslas“ – Šiaulių regionas“
pagal priemonę „Asistentas-4“ finansavimui gauti. Įvertinus paraišką, finansavimas projekto
įgyvendinimui neskirtas, tačiau paraiška įtraukta į rezervinių projektų sąrašą, tikimasi gauti
finansavimą.
.
Direktorė

Sonata Falkauskaitė

