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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 švietimo, mokymo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Centras įregistruotas 2002 m. rugsėjo 17 d.
Centras, siekdamas savo tikslų, 2010 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 2010.01.01
Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija
Pakruojo rajono savivaldybės taryba

Centro dalininkai 2010.12.31
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
2010 m. Centras neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto.
2010 m. gruodžio 31 d. Centras turėjo ilgalaikio turto už 29882,26 Lt
1.3. Darbuotojų skaičius metų pradžioje ir pabaigoje
Centro darbuotojai 2010.01.01
Direktorius 1 etatas
Vadybininkas 1 etatas
Valytoja 0,25 etato
3 darbuotojai 2,25 etato

Centro darbuotojai 2010.12.31
Direktorius 1 etatas
Vadybininkas 1 etatas (vaiko priežūros atstogos)
Buhalteris 0,25 etato
Valytoja 0,25 etato
4 darbuotojai 2,50 etato

2010 m. sausio mėnesį Centro vadybininkė Eglė Gedminaitė išleista vaiko priežiūros
atostogų. Naujas vadybininkas nepriimtas. 2010 m. gegužės mėnesį Centro buhalteriu priimtas
Saulius Trinka (darbo laiko trukmė 30 val. per savaitę, dirba pagal patvirtintą darbo laiko grafiką).
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 Investicijų ir turto
valdymo skyriaus l.e. skyriaus vedėjo pareigas
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1.5. Smulkiojo ir vidutinio verslo situacijos Pakruojo rajone apžvalga
Veikiančių ūkio subjektų skaičius Pakruojo rajone
Teisinė forma
Valstybės įmonė
Tikroji ūkinė bendrija
Daugiabučių namų savininkų bendrija
Bendrija
Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė
Žemės ūkio bendrovė
Kredito unija
Viešoji įstaiga
Valstybės biudžetinė įstaiga
Visuomeninė organizacija
Asociacija
Labdaros ir paramos fondas
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija
Kooperatinė bendrovė
Šeimyna
Individuali įmonė
Iš viso

2008
1
1
1
..
83
5
14
1
9
9
15
60
1
39
4
8
2
129
382

Metai
2009
1
..
..
1
88
5
15
1
8
8
14
68
1
40
5
8
2
120
385

2010
1
..
..
1
94
5
13
..
9
8
11
72
1
38
5
8
2
108
376

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Pakruojo rajone
Teisinė forma
Valstybės įmonė
Tikroji ūkinė bendrija
Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė
Žemės ūkio bendrovė
Kooperatinė bendrovė
Individuali įmonė
Iš viso

2008
1
1
83
5
14
8
129
241

Metai
2009
1
..
88
5
15
8
120
237

2010
1
..
93
5
13
8
108
228

2011 m. sausio 1 d. bedarbių procentas nuo darbingų amžiaus gyventojų Pakruojo rajone
siekė 13,0 proc., Lietuvoje – 14,4 proc.
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II. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS ATASKAITA
2 PRIEDAS
Pakruojo verslo informacijos centras
Viešosios įstaigos.............................................................................................
(viešosios įstaigos pavadinimas)

2.1. 2010 m. veiklos plano vykdymas pagal priemones

„2010 metų viešųjų
paslaugų verslui
Pakruojo rajone
programa“
(finansuojama iš
Pakruojo rajono
savivaldybės biudžeto
lėšų; ekonominio
konkurencingumo
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.

Rezultatas

Planuotas

Pasiektas

Įgyvendinti
programą

Įgyvendinta
programa

Kitos lėšos
Iš viso

Įvykd
ymo
termi
nas

Ūkio ministerijos
Savivaldybės
Uždirbtos lėšos

Priemonės aprašymas

0,0
30,0
4,4
8,6
43,0

1.

Priemonės
pavadinimas*

2010 metai

Eil.
Nr.

A lentelė
Panaudotos
lėšos pagal
finansavimo
šaltinius, tūkst.
Lt

Verslumo ugdymas

Programos įgyvendinimo metu buvo organizuojami
renginiai verslumui ugdyti. Šios priemonės tikslinė grupė
buvo moksleiviai, jaunimas ir asmenys, ketinantys pradėti
verslą.
2010 m. kovo 26 d. buvo suorganizuotas 4 val. renginys,
bendradarbiaujant su Pakruojo rajono pataisos inspekcija.
Susitikimas organizuotas įskaitoje esantiems asmenims
pagal įvairais bausmių kategorijas, kurie neturi legalaus
pragyvenimo šaltinio, nedirba, tačiau yra jauni, kupini
idėjų ir energijos. Susitikimo metu apžvelgta verslumo
Pakruojo rajone būklė bei tendencijos, pristatytos Centro
teikiamos paslaugos, supažindinta su verslo pradžios
ypatumais, įmonių teisinėmis formomis, pagrindiniais
mokesčiais ir kt. Renginyje dalyvavo 5 įskaitoje esantys
asmenys, trukmė 3 val.

Supažindinta
Supažindinti
50 asmenų,
35 asmenys,
trukmė 30 val. trukmė 12 val.
(pasiruošimo
trukmė 18
val.)

0,0
2,0
0,0
0,0
2,0

1.1.

Atsakyta į 500
paklausimų,
trukmė 100
val.

0,0
3,0
0,0
0,0
3,0
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2010 m. lapkričio 10 d. 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 30.
1.2.

Verslo informacijos
paslaugos

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.

Atsakyta į 500
paklausimų,
trukmė 100
val.

1.4.

Mokymų paslaugos

Įgyvendinant programą buvo teikiamos konsultacijų
paslaugos šiomis temomis – verslo pražios, verslo
planavimo, įmonės valdymo, finansų analizės, kontrolės ir
valdymo, finansavimo šaltinių, ES fondų, darbo teisės, ir
kitomis temomis. Verslo konsultacijų paslaugos buvo
skirtos SVV subjektams, pradedantiesiems verslininkams,
fiziniams asmenims ketinantiems pradėti verslą.
2010 m. gruodžio 2-3 d. Centre vyko „Įmonių, įstaigų ir
organzacijų vadovų ir specialistų darbų saugos mokymai“.
Mokymus vedė samdomi lektoriai, Valstybinės darbo
inspekcijos Šiaulių skyriaus atstovai. Mokymuose
dalyvavo 27 asmenys.

Konsultuota
150 asmenų,
trukmė 300
val.

Konsultuota
180 asmenų,
trukmė 340
val.

Pravesta 48
val. mokymų,
apmokyta 30
asmenų

Pravesta 48
val. mokymų,
apmokyti 57
asmenys

Suorganizuoti
4 renginiai,
trukmė 37 val.,
dalyvių
skaičius 75

Suorganizuoti
4 renginiai,
trukmė 38
val., dalyvių
skaičius 79

0,0
11,0
2,4
0,0
13,4

Verslo konsultacijų
paslaugos

0,0
3,0
0,0
0,0
3,0

1.3.

0,0
6,0
2,0
8,6
16,6
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2010 m. gruodžio 6-8 d. Centras, bendradarbiaudamas
kartu su Žemės ūkio rūmais, organizavo Ekologinio
ūkininkavimo mokymus pradedantiesiems ūkininkams.
Mokymus vedė Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos specialistai. Mokymai vyko Centro patalpose,
trukmė 24 val., Dalyvių skaičius 8, trukmė 16 val.
2010 m. gruodžio 22 d. Centre vyko „Įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymai“.
Mokymus vedė samdomi lektoriai, Šiaulių priešgaisrinės
valdybos atstovai. Mokymuose dalyvavo 22 asmenys,
trukmė 8 val.
1.5.

Organizacinės paslaugos

2010 m. sausio 15 d. Centras, bendradarbiaudamas kartu su
Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija,
orgranizavo renginį „Verslo diena“. Renginys buvo skirtas
geriausių, sumaniausių, veržliausių, ryžtingiausių,
labiausiai Pakruojo vardą garsinančių 2009 m. Pakruojo
rajono verslininkų pagerbimui ir apdovanojimui. Renginyje
dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės vadovai, Šiaulių
pramoninkų asociacijos vadovai, Šiaulių apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos vadovai, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Pakruojo skyriaus,
Pakruojo darbo biržos, įvairių bankų atstovai. Renginio
trukmė 6 val., dalyvių skaičius 50.
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2010 m. sausio 22 d. Centre vyko seminaras, skirtas SVV
subjektų buhalteriams „Gyventojų pajamų mokesčio
metinių A klasės įšmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto
pajamų mokesčio deklaracijos (forma FR0573) ir B klasės
išmokų pažymos (forma FR0471) pildymas už 2009 metų
mokestinį laikotarpį. Nekilnojamojo turto mokesčio
deklaravimas (forma KIT711) už 2009 metų mokestinį
laikotarpį“. Seminarą vedė samdomas lektorius, trukmė 6
val., dalyvių skaičius 8.
2010 m. lapkričio 25-27 d. Šiaulių arenoje (J. Jablonskio g.
16, Šiauliai) vyko 15-oji tarptautinė verslo ir pasiekimų
paroda „Šiauliai 2010“. Paskutiniaisiais metais ši paroda
pripažįstama didžiausia regionine paroda šalyje. Parodoje
yra pristatomos naujos prekės ir paslaugos, intelektualiniai
produktai iš Lietuvos ir ir užsienio šalių. Vyksta seminarai,
diskusijos apie verslo perspektyvas, naujus pasiekimus
produktų gamybos ir paslaugų srityje. Pakruojo rajono
savivaldybė kasmet remia ir suteikia galimybę verslo
įmonėms dalyvauti tarptautinėje verslo ir pasiekimų
parodoje, pristatyti rajoną. Pakruojo rajono įmonės
kasmetinėje regioninėje parodoje mūsų rajoną atstovauja ir
pristato nuo 2005 metų. 2010 metais pakruojiečiai
verslininkai tradiciškai savo gaminius pristatė bendrame
Pakruojo rajono stende. Parodoje dalyvavo 5 Pakruojo
įmonės: UAB „Kanrugėlė“, UAB „Linkuvos mėsa“, D.
Krikščiūno IĮ, A. Udrienės IĮ ir VšĮ Pakruojo poilsio ir
turizmo centras. Parodoje šauniai savo gaminius ir
paslaugas pristatę verslininkai apdovanoti parodos
diplomais: originaliausias stendas – D. Krikščiūno IĮ,
gyvas „Rozalimo“ alus, gaminys – A. Udrienės IĮ,
kaimiškas gyvas „Jovarų“ alus su natūraliu medumi,
paslauga – VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centras,
turizmas Pakruojo rajone. Pakruojo rajono stendas yra
puiki galimybė pristatyti parodos lankytojams Pakruojo
ekonominės plėtros perspektyvas, turizmo potencialą,
didinti rajono žinomumą ir patrauklumą.
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Projektas „Baltijos
kaimynų draugystės
dienos“ pagal Europos
Sąjungos programos
„Europa piliečiams“ 1
veiksmo 1.1 priemonę
„Miestų giminiavimosi
veiklai skirti piliečių
susitikimai“
(finansuojamas remiant
Europos Komisijai)

Centro veikla, teikiamos paslaugos, Centro įgyvendinami
projektai, organizuojami renginiai ir mokymai, kita
aktuali informacija buvo nuolat pateikiama tinklalapyje
www.pakruojovic.lt. Informacija buvo atnaujinama nuolat
pagal poreikį. Tinklalapyje 2010 metais apsilankė 2950
lankytojų, vidutiniškai 8 asmenys per dieną.
Šio projekto tikslas – skatinti Pakruojo, Rypino ir
Mariestado – susigiminiavusių miestų – piliečių giminystę
Baltijos jūros regione, palaikant aktyvius draugystės ryšius
bei suteikiant galimybę veikti kartu ir dalyvauti kuriant
glaudesnę, demokratinę, kultūrų įvairovės pagrindu
suvienytą Europą. Projektu buvo siekiama, kad ilgalaikiu
bendradarbiavimu, žinių, patirties apie tautiškumo, kaip
daugiakultūrės europinės vertybės, išsaugojimą mainais
būtų sukurta pridėtinė vertė. Rugpjūčio 26–29 dienomis
Pakruojyje lankėsi Rypino (Lenkija) ir Mariestado
(Švedija) miestų piliečių delegacijos. Įgyvendinant
projektą buvo suorganizuota tarptautinė konferencija,
užsienio šalių delegacijos dalyvavo Pakruojo miesto
šventės renginiuose, lankėsi Pakruojo rajono įmonėse.
Pagrindinis projekto akcentas buvo miestų giminiavimosi
sutarties tarp Pakruojo ir Rypino miestų pasirašymas.
Renginyje dalyvavo Pakruojo ir Rypino miestų merai, kiti
svečiai. Projekto pareiškėjas – Pakruojo rajono
savivaldybės administracija, projekto partneriai – Rypino ir
Mariestado miestų savivaldybės. Projekto vertė 3664 EUR.
Centro indėlis – sėkmingai anglų kalba parengtas projektas
ir pateiktas EACEA agentūrai Briuselyje. Centras taip pat
prisidėjo įgyvendinant projekto veiklas: organizavo

2000
tinklalapio
lankytojų,
administravim
o trukmė 100
val.
Neplanuotas

561
tinklalapio
lankytojų,
administravim
o trukmė 18
val.
Parengtas ir
įgyvendintas
1 projektas

0,0
4,0
1,0
0,0
5,0

2.

Informacijos
atnaujinimas ir
papildymas Centro
tinklalapyje

2010 m. vasaris, liepa, rugpjūtis

1.6.

0,0
1,0
0,0
0,0
1,0

2010 m. gruodžio 13 d. Centre vyko Pakruojo rajono verslo
bendruomenės ir rajono vadovų susitikimas. Susitikime
buvo aptarti verslo liudijimų įkainių 2011 m.,
nekilnojamojo turto mokesčio 2011 m., Pakruojo rajono
smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo, mokesčių už
atliekų tvarkymą bei kiti aktualūs klausimai. Renginio
trukmė 2 val., dalyvių skaičius 16.

4.2.

22,0
0,0
0,0
0,0
22,0

Sukurtos 5
naujos darbo
vietos
Pakruojo
rajone

Atsakyta į 360 Atsakyta į 364
paklausimų,
paklausimus,
trukmė 40 val. trukmė 40 val.

5,7
0,0
0,0
0,0
5,7

4.1.

Sukurtos 5
naujos darbo
vietos
Pakruojo
rajone

Tinklalapyje
apsilankys
2000 asmenų,
trukmė 36 val.

1,8
0,0
0,0
0,0
1,8

4.

tarptautinę konferenciją, svečių susitikimus su verslo
įmonėmis, rūpinosi svečių apgyvendinimu ir maitinimu,
projekto viešinimu, galutinės ataskaitos parengimu ir
pateikimu. Iš viso projekte dalyvavo apie 760 asmenų: 40
asmenų tarptautinėje konferencijoje, 20 asmenų
susitikimuose verslo įmonėse, bei apie 700 miesto šventės
renginiuose.
Projektas „Pradėk
Vykdydamas projektą Centas siekė skatinti verslumą ir
verslą Pakruojo rajone“ savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą
(finansuojamas iš
Pakruojo rajone, siekė užtikrinti viešųjų paslaugų
Lietuvos Respublikos
prienamumą
specialiosios
ekonomikos augimo ir
konkurencingumo
didinimo programos)
Verslo informacijos
Projekto įgyvendinimo metu fiziniams asmenims,
paslaugos
ketinantiems pradėti verslą buvo teikiamos nemokamos,
informavimo paslaugos verslo pradžios nesteigiant įmonės,
įmonės steigimo, buhalterinės apskaitos, finansavimo
šaltinių paieškos, partnerių paieškos, darbo teisės, leidimų
ir licencijų, informacijos paieškos, verslo planavimo ir
kitais verslo pradžiai aktualiais klausimais. Verslo
informacijos paslaugos buvo teikiamos Centro patalpose,
taip pat telefonu bei elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Informacija apie verslo pradžią, organizuojamus verslo
informacijos sklaidos renginius, mokymus buvo skelbiama
spaudoje, skelbimais informuojama Centro patalpose.
Vykdant šią veiklą buvo siekiama sudaryti sąlygas
fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą, gauti
nemokamas informavimo paslaugas bei užtikrinti viešųjų
paslaugų verslui prieinamumą Pakruojo rajone.
Interneto svetainės
Aktualios informacijos, skirtos pradedančiajam
www.pakruojovic.lt
verslininkui pateikimas Centro tinklalapyje sudarė sąlygas
palaikymas
asmenims ketinantiems pradėti verslą gauti reikiamą
informaciją internetu.

2010 m. gegužėspalis
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Tinklalapyje
apsilankys
2177 asmenų,
trukmė 36 val

11

Mokymų organizvimas

4.5.

Informacinių renginių
organizavimas

Suteikta
105 val.
konsultacijų,
konsultuotas
51 asmuo

Suorganizuoti
3 mokymai,
20 dalyvių,
trukmė 12 val.

Suorganizuoti
3 mokymai,
50 dalyvių,
trukmė 12 val

Suorganizuoti Suorganizuoti
4 renginiai, 40 4 renginiai, 41
dalyvių,
dalyvis,
trukmė 12 val. trukmė 12 val.

10,5
0,0
0,0
0,0
10,5

4.4.

Suteikta
100 val.
konsultacijų,
konsultuota
40 asmenų

1,6
0,0
0,0
0,0
1,6

Konsultacijų paslaugos

.

2,4
0,0
0,0
0,0
2,4

4.3.

Tai pagerino verslo informacijos sklaidą, padidino
paslaugų prieinamumą. Tinklalapyje buvo pateikiama
informacija apie verslo pradžią, verslo rėmimo galimybes,
organizuojamus verslo informacijos sklaidos renginius ir
mokymus, įgyvendinamus projektus, kitos verslo
aktualijos. Tinklalapis yra puiki Centro teikiamų viešųjų
paslaugų verslui viešinimo priemonė. Tinklalapyje yra
pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą,
įgyvendintas veiklas, pasiektus rezultatus.
Vykdydamas projektą, Centras nuolat teikė konsultacijas
fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą.
Konsultacijos buvo teikiamos verslo pradžios nesteigiant
įmonės, įmonės steigimo, mokesčių ir finansų sistemos,
buhalterinės apskaitos, finansavimo šaltinių paieškos,
įmonės valdymo, verslo planavimo, darbo teisės, partnerių
paieškos ir kt. verslo pradžiai aktualiais klausimais.
Projekto metu, Centro darbuotojai suteikė kvalifikuotą
pagalbą rengiant verslo pradžiai reikalingus dokumentus.
Projekto metu parengti 4 naujų įmonių steigimo
dokumentai.
Spalio mėnesį buvo organizuojami nemokami verslo
pradžios mokymai fiziniams asmenims ketinantiems
pradėti verslą. Mokymus vedė Centro darbuotojai.
Mokymai buvo orientuoti į jaunimo verslumą, jų
kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymą. Mokymų metu
dalyviai supažindinti su verslo pradžia, jos ypatumais,
dominuojančiomis verslo šakomis Pakruojo rajone,
ieškoma galimų verslo idėjų, diskutuojama dėl jų
įgyvendinimo galimybių.
Asmenims, ketinantiems pradėti ir sėkmingai plėtoti verslą,
buvo suorganizuoti 4 verslo informacijos sklaidos
renginiai:
2010 m. liepos 15 d. vyko seminaras finansų valdymo tema
(asmeninių finansų valdymas, asmeninės lėšos, biudžeto
sudarymas ir valdymas, taupymas ir skolinimasis;
seminaro lektorius – Swedbank banko asmeninių finansų

Projekto įgyvendinimo metu fiziniams asmenims,
ketinantiems pradėti verslą buvo teikiamos nemokamos,
informavimo paslaugos verslo pradžios nesteigiant įmonės,
įmonės steigimo, buhalterinės apskaitos, licencijų,

Sukurtos 2
naujos darbo
vietos
Pakruojo
rajone

Sukurtos 2
naujos darbo
vietos
Pakruojo
rajone

3,4
0,0
0,0
0,0
3,4

5.1.

Projektas „Pradėk
verslą Pakruojo rajone
II etapas“
(finansuojamas iš
Lietuvos Respublikos
specialiosios
ekonomikos augimo ir
konkurencingumo
didinimo programos)
Verslo informacijos
paslaugos

Atsakyta į 50
paklausimų,
trukmė 6 val.

Atsakyta į 58
paklausimus,
trukmė 6,2
val.

0,6
0,0
0,0
0,0
0,6

5.

valdymo ekspertė O. Bložienė). Trukmė 3 val., 12 dalyvių.
2010 m. rugsėjo 2 d. vyko seminaras kūrybiškumo ir
inovacijų skatinimo tema (inovacijų teikiamos galimybės,
inovacijų paslaugoms teikiama pagalba, inovatyvūs
projektai, jų finansavimas, seminaro lektorius – Lietuvos
inovacijų centro atstovas Šiaurės Lietuvoje J. Damkus).
Trukmė 3 val., 8 dalyviai.
2010 m. rugsėjo 14 d. vyko seminaras „Verslo finansavimo
galimybės“ (greitas verslo finansavimas vekseliais,
perspektyvaus verslo refinansavimas, paskolos, lengvatinės
paskolos smulkiam verslui, valstybės remiamos
lengvatinės paskolos, paskolos su Invega garantija,
lengvatiniai kreditai žemės ūkiui, Žemės ūkio paskolų
garantijų fondas, kiti finansiniai instrumentai, seminaro
lektorius – Medicinos banko Šiaulių skyriaus direktorė D.
Buzienė). Trukmė 3 val., 13 dalyvių.
2010 m. spalio 22 d. vyko seminaras apie rinkodaros
priemonių panaudojimą versle (dalyvavimas parodose,
produkcijos ir paslaugų pristatymai, įmonės įvaizdžio
formavimas – seminaras vyko diskusijos forma,
dalyvaujant centro darbuotojams). Trukmė 3 val., 8
dalyviai.
Šis projektas buvo anksčiau vykdyto viešųjų paslaugų
verslui projekto tęstinumas, projektu buvo siekiama
skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų
darbo vietų kūrimą, užtikrinti viešųjų paslaugų verslui
Pakruojo rajone prienamumą

2010 m. lapkritis

12

5.3.

Konsultacijų paslaugos

6.

Projektų rengimas,
siekiant pritraukti
Centrui lėšų

Tinklalapyje
apsilankys
200 asmenų,
trukmė 6 val.

Tinklalapyje
apsilankys
212 asmenų,
trukmė 6 val.

Suteikta
22 val.
konsultacijų,
konsultuota
11 asmenų

Suteikta
33 val.
konsultacijų,
konsultuota
11 asmenų

Parengta ir
pateikta 1
paraiška
finansavimui
gauti

Parengtos ir
pateiktos 4
paraiškos
finansavimui
gauti

0,6
0,0
0,0
0,0
0,6

Interneto svetainės
www.pakruojovic.lt
palaikymas

2,2
0,0
0,0
0,0
2,2

5.2.

finansavimo šaltinių paieškos, informacijos paieškos,
verslo planavimo ir kitais verslo pradžiai aktualiais
klausimais.
Aktualios informacijos, skirtos pradedančiajam
verslininkui pateikimas Centro tinklalapyje sudarė sąlygas
asmenims ketinantiems pradėti verslą gauti reikiamą
informaciją internetu. Tai pagerino verslo informacijos
sklaidą, padidino paslaugų prieinamumą. Tinklalapyje
buvo pateikiama informacija apie verslo pradžią, verslo
rėmimo galimybes, įgyvendinamą projektą ir projekto
metu teikiamas paslaugas, kitos verslo aktualijos.
Vykdydamas projektą, Centras nuolat teikė konsultacijas
fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą.
Konsultacijos buvo teikiamos verslo pradžios nesteigiant
įmonės, įmonės steigimo, mokesčių ir finansų sistemos,
buhalterinės apskaitos, rinkodaros, įmonės valdymo, verslo
planavimo, ir kt. verslo pradžiai aktualiais klausimais. Taip
pat, projekto metu, Centro darbuotojai suteikė kvalifikuotą
pagalbą rengiant verslo pradžiai reikalingus dokumentus
(steigimo dokumentai, sutartys). Projekto metu parengti 2
steigimo dokumentų paketai: uždarosios akcinės bendrovės
ir asociacijos steigimui.
1. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programa (INTERREG IIIA), 1 paramos priemonė
„Verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtra“.
Siekdamas pagal šią priemonę įgyvendinti planuojamą
projektą, Centras susirado partnerius Latvijoje ir pateikė
dokumentus projekto „Konkurencingas verslas, pagrįstas
viso gyvenimo mokymusi ir bendradarbiavimu tarp verslo
partnerių“ (COOP EDU-SHIP) paramai gauti. Projekte
dalyvauja 15 partnerių iš Lietuvos ir Latvijos pasienio
regionų. Bendras projekto biudžetas 744.813,51 EUR,
Centro (partnerio) biudžetas 29 969 EUR. 2010 m. birželio
mėnesį Latvijos ir Lietuvos programos Jungtinis
stebėsenos ir valdymo komitetas priėmė sprendimą
finansuoti šį projektą.

0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
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Verslo planų, paraiškų,
projektų, investicinių
projektų rengimas

Parengti 2
projektai

Parengti 5
projektai

0,0
0,0
13,0
0,0
13,0

7.

Įgyvendinant projektą bus atnaujinamos Centro patalpos,
organizuojami mokymai SVV subjektams, adaptuojamos
mokymo programos, įsigyjama nauja įranga. Planuojama,
kad šis projektas bus pradėtas įgyvendinti 2011 I ketv. ir
truks 18 mėn.
2. Parengtas viešųjų paslaugų verslui projektas „Pradėk
verslą Pakruojo rajone“ ir pateiktas VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūrai. Projekto vertė 22,0 tūkst. Lt., trukmė 6
mėn. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, projektas
įgyvendintas.
3. Parengtas viešųjų paslaugų verslui projektas „Pradėk
verslą Pakruojo rajone II etapas“ ir pateiktas VšĮ Lietuvos
verslo paramos agentūrai. Projekto vertė 3,4 tūkst. Lt.,
trukmė 1 mėn. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis,
projektas įgyvendintas.
4. Parengtas ir pateiktas projektas „Aš – jaunas, kūrybiškas
ir verslus“ pagal Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo
verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo
nuostatus. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunimo
užimtumą mokant įvairių amatų per praktines veiklas, bei
sudarant galimybę įgyti praktinių įgūdžių. Projekto vertė
5,0 tūkst. Lt. Projekto įgyvendinimui finansavimas
neskirtas, projektas neįgyvendintas.
1. Pakruojo BMX sporto klubo projektas „Veiklaus ir
sportiško jaunimo ugdymas propaguojant BMX dviračių
sportą“ pagal vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono
2007-2013 m. kaimo plėtros strategija“ II prioriteto 2.2
priemonę „Veiklios, besimokančios ir solidarios
bendruomenės ugdymas“ (KPF fondas, LEADER
metodas). Pasirašyta paramos sutartis, projektas
įgyvendinamas.
2. Pakruojo futbolo klubo projektas „Jaunųjų futbolininkų
ugdymas Pakruojo rajono seniūnijose“ pagal vietos plėtros
strategijos „Pakruojo rajono 2007-2013 m. kaimo plėtros

2010 metai
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Iš viso

Suorganizuo
tas
informacinis
renginys,
parengta
vaizdinė
medžiaga

0,0
0,0
10,0
0,0
10,0

Neplanuotas

25,4
30,0
36,4
8,6
100,4

Informacinio renginio
ir vaizdinės medžiagos
parengimo paslaugos
projektui „Dalies
Pakruojo dvaro
sodybos pastatų
rekonstrukcija ir
pritaikymas kultūros ir
viešosioms reikmėms“

2010 m. gruodis

8.

strategija“ II prioriteto 2.2 priemonę „Veiklios,
besimokančios ir solidarios bendruomenės ugdymas“ (KPF
fondas, LEADER metodas). Pasirašyta paramos sutartis,
projektas įgyvendinamas.
3. Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus
„Jaunųjų samariečių stovykla mums gražus Pakruojo
kraštas“ pagal vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono
2007-2013 m. kaimo plėtros strategija“ II prioriteto
priemonę 2.3 „Krašto savitumo puoselėjimas ir patrauklaus
įvaizdžio formavimas“ (KPF fondas, LEADER metodas).
Projektas patvirtintas tinkamu finansuoti.
4. Triškonių kaimo moterų klubo projektas „Rajono
moterų sąskrydis „Moterys – 2010-aisiais“pagal Pakruojo
rajono savivaldybės nevalstybinių organizacijų rėmimo
programą. Pasirašyta paramos sutartis, projektas
įgyvendintas.
5. Triškonių kaimo bendruomenės centro projektas
„Palankios aplinkos formavimas kaimo bendruomenėje“
pagal Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo programą.
Pasirašyta paramos sutartis, projektas įgyvendintas.
Projekto „Dalies Pakruojo dvaro sodybos pastatų
rekonstrukcija ir pritaikymas kultūros ir viešosioms
reikmėms“ įgyvendinimui skirto informacinio renginio ir
vaizdinės medžiagos parengimo paslaugos:
1. Konferencijos organizavimas.
2. Lankstinuko apie projektą paruošimas ir išleidimas.
3. Plakato gamyba su programos, pagal kurią buvo
įgyvendintas projektas, atributika.
4. Maitinimo organizavimas su maisto pristatymu į
renginio vietą.

2010 metai
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* 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)
B lentelė
Eil.
Nr.
1.

2.

Rodiklio pavadinimas
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.)

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

Pasiektas rezultatas

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

914

procentai

0

skaičius

4

tūkst. Lt

128,9

renginių
skaičius
dalyvių skaičius

7

146
242
478
122
56
0
0

85

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

70

skaičius

0

skaičius

2950

5

5

2
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PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS POVEIKIO RODIKLIAI
(PATEIKIAMI UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ)
C lentelė
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

Matavimo
vienetas

Pasiektas
rezultatas

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

skaičius

11

Įregistruotų įmonių pavadinimas:
1. IĮ „Rasos biuras“
2. Individuali įmonė „Transalvis“
3. Medžiotojų klubas „Kruoja“
4. Melioracijos sistemų naudotojų
asociacija „Rimdžiūnai“
5. Pakruojo rajono melioracijos
statinių naudotojų asociacija
6. Sporto klubas „Extreme gym“
7. UAB „Agro lašmuo“
8. UAB „Šaltenė“
9. UAB „Vigra ir KO“
10. IĮ „Robis“
11. UAB „Verslo saugos garantas“

skaičius

2

skaičius

13

tūkst. Lt

0

Įstaigos indėlis – steigimo
dokumentų rengimas,
konsultacijos verslo pradžios,
įmonės valdymo klausimais.
Asmenų, pradėjusių veiklą įsigijus
verslo liudijimą ar įregistravus
individualią veiklą pagal pažymą
vardas ir pavardė:
1. Nijolė Janušonienė
2. Liudmila Lapavičienė
Įstaigos indėlis – informacija,
konsultacijos, informacinių
sklaidos renginių, mokymų
organizavimas.
Įstaigos indėlis – informacija,
konsultacijos, informacinių
sklaidos renginių, mokymų
organizavimas.

-
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2.3. Uždirbtos lėšos pagal paslaugų rūšis
D lentelė
Eil.
Nr.

1.
2.

3.
4.
5.

Paslaugų rūšis

Uždirbtos lėšos, Lt

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

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

Per ataskaitinius
2010 metus
21360,00
27724,38

Per praėjusius
2009 metus
12500,00
19405,11

+8860,00
+8319,27

70,9
42,8

14920,00

-

-

-

4301,78
10,60

7175,50
64,39

-2873,72
-53,79

40,0
83,5

68316,76

39145,00

+29171,76

74,5

2.4. Gautos lėšos ir jų šaltiniai
E lentelė
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Finansavimo šaltiniai

Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija
Pakruojo rajono savivaldybė
Įstaigos uždirbtos lėšos
Iš viso

Gautas finansavimas, Lt

Ataskaitinių metų
palyginimas su
praėjusiais metais

Per
ataskaitinius
2010 metus
25400,00

Per
praėjusius
2009 metus
35000,00

Lt (+/-)

Proc.

-9600,00

27,4

30000,00
68317,00
123717,00

11000,00
39145,00
85245,00

+19000,00
+29172,00
+38472,00

172,7
74,5
45,1

2.5. Veiklos išlaidos ir jų pavadinimai
F lentelė
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis (įskaitant soc.
draudimo ir gar. fondo įmokas)
Komandiruotės
Lektorių paslaugos (pagal
autorines ir paslaugų sutartis)

Veiklos išlaidos, Lt

Ataskaitinių metų
palyginimas su
praėjusiais metais

Per
ataskaitinius
2010 metus
53522,47

Per
praėjusius
2009 metus
107812,80

Lt (+/-)

Proc.

-54290,33

50,4

10640,00

344,20
15633,49

-6373,92

40,8
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

297,76
11009,65
3374,08
3357,42
861,36
120,00
1083,09
19485,00
207,50
14718,00
118676,33

164,68
11033,65
3010,54
5380,00
851,84
354,00
6006,90
284,23
38302,00
189178,33

+133,08
-24,00
+363,54
-2022,58
+9,62
-234,00
+13478,10
-76,73
-23584,00
-70502,00

80,8
0,2
12,1
37,6
1,1
66,1
224,4
27,0
61,6
37,2

III. PROBLEMOS, SIŪLYMAI, KITA INFORMACIJA
3.1. Veiklos plano priemonių nevykdymo priežastys
2010 m. balandžio 20 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 1 buvo
patvirtintas VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro 2010 m. I pusm. veiklos planas. Visos veiklos
plane numatytos priemonės įgyvendintos, pasiekti numatyti rezultatai.
Centro 2010 m. II pusm. veiklos planas nebuvo patvirtintas. 2010 m. buvo įgyvendintos
2010 m. I pusm. veiklos plane nenumatytos priemonės, kurios išsamiai pateiktos 2 priedo A
lentelėje.
3.2. Ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas
2010 m. Centras dirbo pelningai, pelnas – 22,3 tūkst. Lt
3.3. Kita papildoma informacija
Lietuvos žemės ūkio ministerijos programos LEADER ir žemdirbių mokymo
metodikos centro Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo komisijos 2010 m. kovo 10 d.
sprendimu (protokolo Nr. 8-D-144 (5.50)) VšĮ Pakruojo verslo informacijos centrui penkerių metų
laikotarpiui suteikta akreditacija teikti konsultacijas verslo planų rengimo ir projektų administravimo
srityse (4.5).
2010 m. spalio 7-10 dienomis Centro direktorė dalyvavo forume „Lietuva 2010“, kuris
vyko Skaros mieste, Švedijoje. Pagrindinė forumo tema – atsinaujinačių energijos šaltinių
panaudojimas. Forume verslo grupė pabuvojo įmonėse, naudojančiose šildymui, energijai
atsinaujinančius energijos šaltinius. Aplankyta Mariestado centrinio šildymo katilinė, kurui
naudojanti medienos, popieriaus gamybos atliekas; įmonė, kuri montuoja šildymo įrangą: šilumos
siurblius oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, saulės energijos sistemas; ūkininko sodyba, kurioje
patalpoms šildyti ir grūdams džiovinti naudojami šiaudai. Forume panešimus skaitė Švedijos ir
Lietuvos verslo atstovai. Verslo ryšių tarp Lietuvos ir Švedijos ypatumus aptarė garbės konsulas
Ingemar Ingstad. Lietuvos ambasados Švedijoje komercijos atašė Sigitas Bražinskas pristatė galimus
prekybos partnerius Lietuvoje, kalbėjo apie atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skirtumus.
Lietuvos ir Švedijos įmonių atstovai pasidalino mintimis apie tolesnį bendradarbiavimą.

Direktorė

Sonata Falkauskaitė

