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1. INFORMACIJA APIE VŠĮ VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, 

VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS 

METAMS 

Viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro (toliau – Centras) veiklos tikslas – 

teikti informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio 

verslo subjektams (SVV) naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir 

prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti 

verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais, 

skatinti investicijų pritraukimą, didinti Utenos rajono žinomumą informuojant potencialius 

investuotojus bei kitus asmenis apie Utenos rajono gyvenimo sąlygas. 

Centro veiklos sritys:  

 reprezentuoti Utenos rajoną ir jo verslo galimybes Lietuvoje bei užsienyje;  

 teikti verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, organizuoti mokymus ir 

seminarus, kaupti, atnaujinti ir skleisti informaciją apie verslo sąlygas Utenoje, Lietuvoje ir Europos 

Sąjungoje, propaguoti pažangias ekonomines ir inovatyvias idėjas visuomenėje; 

 siekti pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir 

programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;  

 skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle; 

 padėti užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoti ir rengti verslo 

plėtros ir investicijų projektus; 

 bendradarbiauti su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui 

teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje; 

 dalyvauti užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir 

projektuose; 

  dalyvauti kuriant ir palaikant informacinę sistemą, apimančią Utenos rajono verslo ir 

kitos paramos galimybes, darbo rinkos, nekilnojamojo turto, socialinių paslaugų ir švietimo, 

laisvalaikio ir pramogų apžvalgas ir situaciją. 

Savo tikslams pasiekti, Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, 

kuri užtikrina 2017-2019 metų Utenos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane (patvirtintas 

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-1) numatytų veiksmų 

įgyvendinimą ir prisideda prie ekonomikos skatinimo plėtojimo veiksmų programos tikslo – sukurti 

investicijas skatinančią verslo aplinką rajone bei ugdyti rajono gyventojų verslumą, sudaryti sąlygas 

investicijų pritraukimui, didinti savivaldybės teritorijos konkurencingumą ir patrauklumą. 

Siekdamas paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą, Centras teikia konsultacijas, mokymus, 

vykdo sklaidos renginius. Įgyvendina tęstinę Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą, kurios 

pagrindinis tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos 

gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Utenos mieste 

ir rajone. Aktyviai dirba kūrybinių industrijų sektoriuje, siekdamas sutelkti Utenos rajono kūrybinių 

industrijų atstovus, sudaryti jiems galimybę kurti bei platinti savo darbus ir taip padėti steigti ir 

plėtoti nuosavą verslą. 

2017 m. Centro vykdomos veiklos prisidėjo prie Utenos rajono savivaldybės 

strateginiame veiklos plane numatytų Ekonomikos skatinimo ir plėtojimo priemonių, skirtų verslo 

programų įgyvendinimui. 
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Informacijos teikimas Utenos rajono verslo subjektams temomis: 

 projektų valdymas, rinkodara, įmonės valdymas; 

 finansų analizė, kontrolė ir valdymas; 

 finansavimo šaltinių paieškos, finansinės pagalbos gavimo galimybės; 

 paraiškų rengimas;  

 mokesčių sistemos; 

 darbo teisė;  

 leidimų ir licencijų išdavimo tvarkos;  

 informacijos paieška ir jos valdymas; 

 inovacijų, verslo aplinkos, investavimo galimybių, rinkos analizės, partnerių paieškos; 

 eksporto, įmonių dalyvavimo tarptautinėse programose bei kt. aktualūs klausimai. 

Konsultacijų veiklą. 2017 m. Centro darbuotojai konsultavo virš 135 fizinių ir juridinių 

asmenų. Teikiamų konsultacijų tikslas – suteikti galimybę klientui aptarti ir spręsti problemas, 

susijusias su verslo pradžia ar plėtra, atsakyti į aktualius verslo, finansų, mokesčių, buhalterinės 

apskaitos ar kitus klausimus, suteikti metodinę pagalbą įvairiais verslo klausimais. Konsultacijų 

metu, teikiama informacija apie Centro paslaugas, atidžiai išklausomas klientas, sprendžiamos 

individualios kiekvieno kliento problemos. Didelis dėmesys skiriamas pradedantiesiems 

verslininkams analizuojant jų sampratą apie verslą, informuojant ne tik apie lengvatas ir paramą 

verslui, bet ir apie atsakomybę bei sunkumus. 

 Konsultacijų temos: 

 verslo pradžia (verslo pradžia nesteigiant įmonės, įmonės rūšies parinkimas, įmonės 

steigimas, mokesčiai, buhalterinė apskaita, bankiniai atsiskaitymai ir kt.); 

 verslo planavimas (įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių analizė, 

tikslų nustatymas, konkurencinės aplinkos analizė, verslo plano parengimas ir kt.); 

 rinkodara (rinkos tyrimai, reklama, darbo su klientais įgūdžių ugdymas, įmonės 

rinkodaros strategijos rengimas, reklamos metodų parinkimas, tikslinės rinkos nustatymas, klientų 

paieška, dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose ir kt.); 

 įmonės valdymas (strateginis valdymas, verslo organizavimas, projektų valdymas, 

kokybės vadyba ir kt.); 

 finansų analizė, kontrolė ir valdymas (piniginių srautų valdymas, pelno (nuostolio) 

skaičiavimas ir kt.); 

 finansavimo šaltinių paieška (komercinių bankų paskolos, valstybės finansinė pagalba, 

tarptautinių programų ir fondų pagalba ir kt.); 

 ES struktūriniai fondai (finansinės pagalbos gavimo galimybės, paraiškų rengimas); 

 darbo teisė (įdarbinimas, darbdavio atsakomybė, atleidimas iš darbo, atostogų 

suteikimas, darbo sutarties sudarymas, darbo užmokesčio skaičiavimas, darbo saugos klausimai); 

 informacinės technologijos ir jų panaudojimas (darbo organizavimas, informacijos 

paieška internete, partnerių paieškos duomenų bazės, įmonių katalogų naudojimas ir kt.); 

 žmogiškųjų išteklių valdymas (darbuotojų paieška, personalo atranka, darbo 

užmokesčio sistemos pasirinkimas, pareiginių instrukcijų parengimas ir kt.); 

 konkrečių įmonės problemų sprendimas. 

Mokymų veikla. 2017 m. Centre vykusiuose 35 mokymuose dalyvavo 1009 asmenys. 

Įgyvendinant šią veiklą buvo teikiamos mokymo paslaugos atskiroms verslo grupėms temomis: 
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darbo sutarčių rengimas, dokumentų valdymas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, 

viešieji pirkimai ir kt. 

Verslumo situacija. Viena iš Centro veiklos sričių – stebėti ir vertinti verslumo būklę 

Utenos savivaldybėje ir tendencijas. Pasibaigus kalendoriniams metams, Centras apibendrintai 

apžvelgia esamą rajono verslumo situaciją. Analizuojant Lietuvos statistikos departamento 

duomenis ir Valstybės įmonės Registrų centras duomenis, matoma, kad Utenos rajone verslo 

situacija per pastaruosius trejus metus išlieka pakankamai stabili. 2015 - 2017 m. veikiančių ūkio 

subjektų skaičius kito nežymiai (žr. 1 lentelę). Kasmet vidutiniškai užregistruojama apie 50-60 

naujų verslo subjektų (žr. 3 lentelę). Tuo tarpu per tą patį laikotarpį išregistruota 217 mažų ir 

vidutinių įmonių (žr. 2 lentelę). Šalia smulkaus ir vidutinio verslo Utenoje veikia ir stambiosios 

pramonės įmonės: trikotažo, alaus, mėsos ir pieno perdirbimo bei metalo gaminių įmonės, kuriose 

dirba didelė dalis miesto gyventojų. Dauguma smulkių įmonių yra susitelkusios arčiau miesto 

centro. Tai didmeninės, mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remonto įmonės bei įvairias kitas paslaugas teikiančios įmonės. 2017 m. pagal Lietuvos statistikos 

departamento duomenis Utenos rajono savivaldybės teritorijoje veikė 696 įmonės, kurių tarpe 

uždarosios akcinės bendrovės (UAB) sudarė apie 66 proc. Utenos rajone veikiančių įmonių dalį, 

individualios (IĮ) apie 29 proc., o kitos tik apie 5 proc. Įmonių pasiskirstymas pagal teisines formas, 

išregistruotos įmonės, registruoti nauji ūkio subjektai pateikiami žemiau esančiose lentelėse ir 

paveiksluose. 

  

                            1 lentelė 
 

           2015 - 2017 m. pradžioje veikiantys ūkio subjektai Utenos rajone 
 

Teisinė forma Veikiantys ūkio subjektai, vnt. 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) 433 461 463 

Akcinės bendrovės (AB) 5 5 6 

Individualios įmonės (IĮ) 176  174 201 

Mažosios bendrijos (MB) 24 24 26 

Iš viso: 638 664 696 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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                                                                                                                                                  2 lentelė 

2015 - 2017 m. Utenos rajone išregistruotos mažos ir vidutinės įmonės 
  

Per metus išregistruotų mažų ir 

vidutinių įmonių 

Vnt. 

2015 m. 2016 2017 m. 

0 - 4 darbuotojai 38 139 39 

150 - 249 darbuotojai - - 1 

Iš viso pagal darbuotojų skaičių: 38 139 40 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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  2 pav. 2015 - 2017 m. išregistruotos mažos ir vidutinės įmonės  

 

 

                                                                                                                                       3 lentelė 

2015 - 2017 m. registruoti nauji ūkio subjektai Utenos rajone 
 

Teisinė forma Vnt. 

2015 m. 2016 2017 m. 

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) 31 19 24 

Mažoji bendrija (MB) 13 19 22 

Individuali įmonė (IĮ)  1 3 2 

Viešoji įstaiga (VšĮ) 7 6 4 

Kiti 14 10 8 

Iš viso: 66 57 60 

Šaltinis: Valstybės įmonė Registrų centras 
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Bendras naujai įsteigiamų įmonių skaičius per paskutinius trejus metus išlieka stabilus. 

Vidutiniškai per metus Utenos rajone įsisteigia apie 60 naujų SVV subjektų. Analizuojant tris 

pastaruosius metus (2015 – 2017 m.) pastebima tendencija, kad palaipsniui auga mažosios bendrijos 

statusą (MB) pasirenkančių steigėjų skaičius. Šią juridinę formą daugiausiai renkasi jaunesni, iki 29 

metų amžiaus, asmenys, kuriems MB nario statusas iki 2017 m. suteikė galimybę tam tikrą 

laikotarpį nemokėti dalies mokesčių socialinio draudimo fondui, todėl MB nariai galėjo daugiau 

finansinių lėšų skirti veiklų vykdymui. 2018 m. keičiasi mokestiniai reikalavimai, leidžiantys 

pirmaisiais veiklos metais mažųjų bendrijų nariams ir individualių įmonių savininkams, pirmus 

metus nuo pirmosios veiklos pradžios nemokėti socialinio draudimo įmokų, todėl tikimasi, kad tai 

paskatins naujų įmonių steigimąsi.   

Darbas su pradedančiais verslą. 2017 m. į Centrą verslo pradžios ar įmonės steigimo 

klausimais kreipėsi apie 60 asmenų. Centro darbuotojai atsakė į paklausimus, suteikė konsultacijas. 

Tačiau ne visi besikreipiantieji įsteigė įmones, nes dalis asmenų veiklą pradėjo vykdyti įsigydami 

verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas. 2017 m. Centro darbuotojai padėjo elektroniniu 

būdu įsisteigti 17 įmonių: 8 mažosios bendrijos (MB), 1 individuali įmonė (IĮ) ir 8 uždarosios 

akcinės bendrovės. Tai sudarė apie 28 proc. visų 2017 m. Utenos rajone įsteigtų naujų įmonių 

skaičiaus. 

Renginiai. 2017 m. Centre vyko virš 100 renginių, kurių bendra trukmė apie 550 valandų. 

Renginiuose dalyvavo 14 539 dalyviai. Planuojama, kad 2018 m. Centre vykstančių renginių 

skaičius nemažės. Įkūrus kūrybinių industrijų centrą „Taurapilis“, lankytojų ir renginių skaičius per 

pastaruosius metus išaugo apie 30 procentų lyginant su praėjusiais metais. 

Paslaugų teikimas veikiančioms įmonėms. Centre rengiami seminarai ir mokymai 

įvairiomis verslo temomis. Mokymų ir seminarų pravedimui kviečiami aukštos kvalifikacijos 

specialistai ir savo srities žinovai. 2017 m. buvo organizuoti seminarai viešųjų pirkimų, naujojo 

darbo kodekso, verslo plėtros, ES paramos, finansų ir buhalterinės apskaitos bei kitais klausimais ir 

temomis. Kasmet daug teigiamų atsiliepimų sulaukiama iš įmonių buhalterių, kurie noriai ir gausiai 

lanko jiems organizuojamus seminarus. 2017 m. Centre organizuotuose seminaruose ir 

informaciniuose renginiuose iš viso apsilankė 2 752 dalyviai. 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo veikla. Centras bendradarbiauja su LR Ūkio 

ministerijos specialistais, Lietuvos verslo paramos agentūra, LR vidaus reikalų ministerijos 

regioninės plėtros departamentu, Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos inovacijų centru, 

Utenos apskrities darbdavių asociacija, Utenos miesto vietos veiklos grupe, Lietuvos pramonininkų 

konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir kitomis institucijomis. 2017 m. didelis dėmesys 

skirtas bendradarbiavimo su Utenos apskrities darbdavių asociacija stiprinimui. Asociacijos narių 

iniciatyva, kurių tarpe yra ir Centras, surengtas verslo ir visuomenės atstovų susitikimas su Lietuvos 

darbdavių konfederacijos generaliniu direktoriumi D. Arlausku ir tuometiniu ES ambasadoriumi 

Rusijos federacijoje V. Ušacku. Asociacijos nariams ir Utenos verslo atstovams organizuoti 

išvažiuojamieji pažintiniai seminarai, kurių metu buvo lankomos sėkmingai verslą vystančios 

įmonės, dalinamasi patirtimi. 2017 m. Centras tęsė bendradarbiavimą verslumo skatinimo 

klausimais su kitomis institucijomis: Utenos r. savivaldybe, rajono seniūnijomis, seniūnijų 

bendruomenėmis, Utenos kolegija, Regioniniu profesinio mokymo centru, Utenos darbo birža, 

Utenos rajono gimnazijomis, verslo įmonių vadovais ir darbuotojais. Centras glaudžiai 

bendradarbiauja su Utenos turizmo informacijos centru bei Utenos švietimo centru. Centro veikla 

neapsiriboja vien tik paslaugų verslui teikimu, todėl vis daugiau bendraujama su menininkais, 

tautodailininkais, ūkininkais, kaimo turizmo sodybų savininkais. 
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Jaunimo verslumo skatinimas. 2017 m. Centre vyko 13 renginių skirtų jaunimo 

užimtumo ir verslumo skatinimui. Bendradarbiaujant su Utenos teritorine darbo birža vyko 

mokymai jaunimui „Profesiją renkuosi pats“, kuriame dalyvavo darbo biržos atstovai ir darbdaviai. 

Mokymų metu buvo pristatytos jaunimo įsidarbinimo galimybės ir profesijos. Norintys asmenys 

galėjo sudalyvauti „darbo pokalbio“ simuliacijose. Kartu su Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos 

mokinių savivaldų informavimo centru buvo organizuota iniciatyva „Profesijų savaitė“ Utenos 

miesto vyresniųjų klasių moksleiviams. Vyko Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) ir UVJOS 

„Apskritas stalas“ susitikimai ir kasmetinis renginys „Utenos jaunimo apdovanojimai“.   

Projektinė veikla. 2017 m. Centras, bendradarbiaudamas su parneriais Rytų Latvijos 

kūrybos paslaugų centru iš Rezeknės miesto, parengė ir pateikė projektą „The Business of Future“ 

pagal Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą. Sprendimas dėl projekto 

finansavimo buvo patvirtintas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos Stebėsenos 

komiteto posėdyje, kuris vyko 2017 m. lapkričio 27–28 dienomis Birštone. Projekto vykdymo metu 

bus suorganizuoti keturi mokymai ir praktinė technologijų stovykla, kurioje profesionalūs lektoriai, 

e-komercijos ekspertai pasidalins žiniomis apie internetinių parduotuvių kūrimą skirtingose 

internetinėse platformose, SEO (raktažodžius), vizažą, komercinę fotografiją, vaizdų retušavimą, 

marketingą, verslo sąlygas, mokesčių sistemą ir plėtrą. Projekto dalyviai taip pat dalyvaus 

tradicinėse mugėse kiekvienoje šalyje. Projekto metu bus įkurti 6 nauji elektroniniai verslai bei 

sukurta nemokama, interaktyvi elektroninė mokymų programa, pasiekiama visai besidominčiai 

auditorijai. 2018 m. laukiama galutinio sekretoriato sprendimo ir kvietimo pasirašyti finansavimo 

sutartį. 

Menų inkubatoriaus veikla. Įgyvendinus projektą „Utenos verslo infrastruktūros plėtra 

pritaikant kino teatrą „Taurapilis“ kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams“ pagal 2013 m. 

gruodžio 31 d. pasirašytos Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.2-ŪM-02-V-01-

015 sąlygų nuostatas nuo 2015 m. spalio mėn. Centras įsipareigojo vykdyti menų inkubatoriaus 

funkcijas Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ (toliau – KI centras) apibrėžtas 2009 m 

spalio 8 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-482 patvirtintame priemonės „Asistentas-2“ projektų 

finansavimo sąlygų apraše. Apraše nurodyta, kad menų inkubatorius – tai pelno nesiekiantis 

viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – naudojantis turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir 

kt.), sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) 

plėtojančius asmenis vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai 

savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę 

aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime. Per dvejus veiklos metus KI centre sėkmingai vystoma 

menų inkubatoriaus veikla. 2017 m. KI centre rezidavo 11 pastovių rezidentų, kurie vykdė įvairias 

kūrybines veiklas: kino meno (VšĮ Medijų ir edukacijų centras), tekstilės (Mezgimo manija, Bure 

Bure), foto meno (platforma UPRESS), audio meno ir garso įrašų (VšĮ Utenos radijas), šokio ir 

choreografijos (Vieversa, Echo Dance), turizmo (Utenos TIC padalinys) ir modernių technologijų 

(Žemės inžinerija) srityse. Kartu su teikiamomis paslaugomis SVV verslo subjektams, Centras 

teikia metodinę pagalba ir Utenos kūrybinių industrijų atstovams. Trumpalaikio rezidavimo erdvėse 

vyksta renginiai, parodos, koncertai ir kita meninė veikla. 2017 m. KI centre lankėsi apie 44 520 

asmenų: virš 6 645 buvo įvairiuose renginiuose, koncertuose, spektakliuose, 37 875 aplankė Kino 

namų „Taurapilis“ organizuojamus kino renginius. 2017 m. KI centre vyko keturi autorinių parodų 

ciklai, šeši koncertai, trys spektakliai. Interneto tinklapio www.utenosvic.lt paskyroje 

TAURAPILIS, pastoviai skelbiama informacija apie turimas laisvas trumpalaikio ir ilgalaikio 

rezidavimo erdves, vykdoma potencialių rezidentų paieška. Kaip vieną iš sėkmingiausiai kūrybinių 

industrijų veiklą vykdančių rezidentų galima išskirti BureBure prekinio ženklo kūrėją ir UAB 

http://www.utenosvic.lt/
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„Siuntikas“ (UAB teikia siuntinių siuntimo tarpininkavimo paslaugas) steigėją Ingą Samušienę. 

Kūrėja, pasinaudodama KI centro rezidentams taikomomis lengvatinėmis sąlygomis, per vienerių 

metų laikotarpį išplėtė ir sėkmingai plėtoja su kūrybinėmis industrijomis susietą verslą – gamina 

rankų darbo bei išskirtinio dizaino avalynę iš natūralios vilnos, kuria sėkmingai prekiauja 

internetinėse platformose Etsy ir Amazon. Rezidentės įmonėje UAB „Siuntikas“ įdarbintų 

darbuotojų skaičius per metus išaugo nuo 4 iki 9 darbuotojų, o per vienerius rezidavimo metus, 

klientų skaičius padidėjo beveik dvigubai, nuo 180 (2016 m.) iki 320 (2017 m.), siuntų skaičius 

padidėjo nuo 5 480 vnt. (2016 m.) iki 10 672 vnt. (2017 m.).   

Kita veikla. Centras parengė Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos 

plėtros strategiją, kuri 2016 m. liepos 20 d. LR vidaus reikalų  ministro įsakymu Nr. 1V-505 

įtraukta į siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą. Pagal parengtą ir patvirtintą strategiją, 

Utenos miesto socialinės atskirties mažinimo veikloms įgyvendinti skirta 1 403 900,90 Eur 

investicijų suma. 2017 m. pradėta įgyvendinti 2016 - 2022 m. Utenos miesto vietos plėtros 

strategija, paskelbti kvietimai, gauti penki pirmieji projektiniai pasiūlymai iš kurių trys 2017 m. 

įtraukti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą, kuris 2017 m. gruodžio 11 d. patvirtintas LR vidaus 

reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-848. 

Internetinio tinklapio lankymas. 2017 m. 7 003 respondentai apsilankė Centro 

internetiniame tinklapyje, kuriame galėjo rasti aktualią informaciją svarbiais verslui klausimais: 

finansavimo šaltiniai ir galimybės, vykstantys renginiai, mokymai, seminarai bei kita aktuali 

informacija. Lyginant praėjusių metų internetinio tinklapio lankytojų skaičių (8 700 apsilankymų) 

matyti, kad respondentų skaičius yra sumažėjęs, tačiau žymiai aktyviau yra lankomas Centro 

socialinis tinklas Facebook, kuriame skelbiamomis naujienos, didėja jo lankytojų skaičius. 

Prisitaikant ir pereinat prie naujų šiuolaikiškų visuomenei patrauklių būdų, stengiamasi visą aktualią 

informaciją vartotojui pateikti patogiausiu ir patraukliausiu būdu.   

Informacijos sklaida. 2017 m. Centras platino informaciją apie kvietimus teikti paraiškas 

paramai gauti pagal įvairias verslo finansavimo priemones. Informacija apie Centro veiklą daugiau 

kaip 200 gavėjų perduodama ir elektroniniu būdu, kontaktuojant su įmonėmis bei fiziniais 

asmenimis. Siunčiant informaciją, atsižvelgiama į įmonės veiklos sritį. Įmonėms, užsiimančioms 

specializuota veikla, siunčiami jiems aktualūs pranešimai, komerciniai pasiūlymai bei kita bendro 

pobūdžio informacija. 

 

 2018 m. Centras: 

 įgyvendins 2018 - 2024 metų Utenos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 

numatytas priemones; 

 kaups ir sistemins informaciją apie verslo plėtrą ir investavimo galimybes Utenos 

rajone; 

 ieškos būdų ir priemonių investicijų pritraukimui į Utenos rajoną; 

 rinks ir sistemins informaciją apie potencialius investuotojus;  

 įgyvendins projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos 

rajono savivaldybėje, I etapą“; 

 pagal Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą įgyvendins 

tarptautinį projektą „The Business of Future“; 

 vykdys mokymus ir sklaidos renginius verslo atstovams, jaunimui ir kitiems 

juridiniams bei fiziniams asmenims; 

 teiks informaciją interneto svetainei ,,Globali Utena“;   
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 platins aktualią informaciją apie 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos galimybes 

potencialiems paramos gavėjams; 

 aktyviai dalyvaus projektinėse veiklose; 

 organizuos verslo misijas; 

 Utenos rajono verslo atstovams teiks informaciją apie verslo finansavimo ir paramos 

galimybes; 

 skatins investicijų pritraukimą, didins Utenos rajono žinomumą informuodamas 

potencialius investuotojus bei kitus asmenis (gyventojus ir emigrantus) apie Utenos rajono 

gyvenimo sąlygas; 

 dalyvaus kuriant ir palaikant informacinę sistemą apimančią Utenos rajono verslo ir 

kitos paramos galimybes, darbo rinkos, nekilnojamojo turto, socialinių paslaugų ir švietimo, 

laisvalaikio ir pramogų apžvalgas ir situaciją. 

 

2. VŠĮ DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

2017 m. pradžioje ir pabaigoje Centro dalininkas yra Utenos rajono savivaldybė, kurios 

įnašas yra 252 954,12 Eur. 

 

3. VŠĮ GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ 

PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Pagal 2017 m. balandžio 6 d. Utenos rajono savivaldybės Ekonomikos skatinimo ir 

turizmo plėtojimo veiksmų programos lėšų naudojimo sutartį Nr. S1-90 „2017 metų Utenos rajono 

verslumo skatinimo programa“ ir 2017 m. lapkričio 29 d. papildomą susitarimą Nr. S1-347, Centrui 

buvo skirta 99 000 Eur. 2017 m. Centras gavo 300  Eur paramos. Centro uždirbtos pajamos iš 

Kūrybinių industrijų centras ,,Taurapilis“ (toliau – KIC) veiklos 30 215 Eur pajamų, 17 136 Eur iš 

Utenos verslo informacijos centro (toliau – VIC) veiklos. Iš viso 47 351 Eur. 

 

4. INFORMACIJA APIE VŠĮ ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER 

FINANSINIUS METUS 

 

2017 m. Centras neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto. Pagal defektinį aktą nurašytos 

netinkamos naudojimui kompiuterinės programos bei sugedęs, neveikiantis ir nepataisomas 

ilgalaikis turtas (kompiuterinė įranga, spausdintuvas, telekomunikacinė įranga).   

 

5. VŠĮ  SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

2017 m. Centro sąnaudos sudarė 146 370 Eur. Pardavimo sąnaudos – 4 528 Eur; ilgalaikio 

turto nusidėvėjimas – 8 203 Eur; transporto išlaikymo sąnaudos – 1 830 Eur; draudimo išmokos – 

1 337 Eur; patalpų priežiūros sąnaudos (elektra, šildymas, komunaliniai mokesčiai ir kt.) – 20 868 

(KIC – 15 822 Eur, VIC – 5 049 Eur); ryšių sąnaudos – 1 008 Eur; kitos bendrosios ir 

administracinės (kanceliarinės prekės, komisiniai bankui, nario mokesčiai, kvalifikacijos kėlimo, 
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išlaidos konsultantams ir kt.) sąnaudos – 5 990 Eur. Išlaidos darbo užmokesčiui sudarė 102 606 Eur 

(KIC – 34 091 Eur, VIC – 68 515 Eur) . 

 

6. VŠĮ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

2017 m. pradžioje ir pabaigoje Centre dirbo 7 darbuotojai: direktorė, buhalterė, projektų 

administratorė, biuro administratorė ir trys darbuotojai, priimti dirbti Centrui priklausančiame 

Kūrybinių industrijų centre ,,Taurapilis“: administratorė, ūkinės dalies administratorius ir valytoja. 

2017 m. sausio - birželio mėn. Kūrybinių industrijų centre ,,Taurapilis“ buvo įdarbinta projektų 

koordinatorė. 

 

7. VŠĮ SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

Centro vadovas – įstaigos direktorė. Ataskaitiniais metais priskaičiuota suma susijusi su 

vadovo darbo santykiais 16 441 Eur, praėjusiais 2016 m. – 15 864  Eur. 

 

8. DUOMENYS APIE VŠĮ VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 

 

Įstaigos direktorė – Irina Šeršniova, gimusi 1961 m. gegužės 21 d. I. Šeršniova turi 

pramoninės ir civilinės statybos specialybę, statybos inžinieriaus kvalifikaciją, viešojo 

administravimo magistro kvalifikacijos laipsnį  (specializacija – regionų plėtra). I. Šeršniova Centre 

dirba nuo 2004 m.  rugsėjo 23 d. Direktorės darbo stažas šioje įmonėje 13 metų. 2017 m. Centro 

direktorei priskaičiuotas 16 441 Eur darbo užmokestis. Išmokėta 12 495 Eur darbo užmokesčio ir 

481 Eur  dienpinigių.  

 

9. VŠĮ IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

 2017 m. Centre nebuvo išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitų įstaigos kolegialių organų narių išmokų. 

 

10. VŠĮ IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VŠĮ DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

 

2017 m. Centre nebuvo išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 

asmenims. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Irina Šeršniova 

 

 

Buhalterė                             Liudmila Kirdeikienė 




