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                 PATVIRTINTA 

                 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  

                 2021 m. balandžio 29  d. sprendimu Nr. T-124 

 

 

PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Bendroji dalis 

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras (toliau – Centras) yra pelno 

nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslai – tenkinti 

viešuosius interesus vykdant informacines, konsultacines ir mokymo paslaugas verslui, vykdyti 

turizmo ir muziejų bei kitokią visuomenei naudingą veiklą, įgyvendinti Pakruojo rajono 
 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

Centras įregistruotas 2002 m. rugsėjo 17 d.  

Centras, siekdamas savo tikslų, 2020 m. skatino Pakruojo rajono socialinę ir ekonominę 

plėtrą, padėjo besikuriančioms įmonėms. Centre verslo įmonėms, fiziniams asmenims, ketinantiems 

pradėti verslą, nevyriausybinėms organizacijoms buvo teikiamos įvairios informavimo, 

konsultavimo paslaugos, teikiama pagalba inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant projektus. Centras 

siekė ugdyti verslumą, padėti pradedantiesiems verslininkams pasirengti sėkmingam verslo startui, 

gerai orientuotis verslo aplinkoje. 

 Centras 2020 m. rinko, kaupė ir teikė informaciją apie Pakruojo rajono lankytinus 

objektus, platino informacinius leidinius, siekė didinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus 

Pakruojo  rajone. 

Centras rengė ir įgyvendino daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energijos 

taupymo ir efektyvumo didinimo projektus, atliko jų priežiūrą ir administravimą.  

 

Vykdomos programos 

 

2020 metais programų įgyvendinimui Centras iš Pakruojo rajono savivaldybės 

biudžeto lėšų iš viso gavo 93900,00 Eur : 

1.  Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo 

programos įgyvendinimui – 50400,00 Eur. 

2. Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, 

turizmo plėtojimo programos įgyvendinimui – 20900,00 Eur. 

3.  Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programos įgyvendinimui – 

22600,00 Eur. 

Šiomis programomis buvo įgyvendinami  Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 

metų strateginės plėtros plano tikslai: skatinti ir remti verslo įmonių steigimąsi ir plėtrą, gerinti 

verslo aplinką ir sudaryti palankesnes sąlygas verslui, plėtoti turizmą, modernizuoti pastatus, 

gerinant jų energetinį efektyvumą ir skatinant darnų išteklių naudojimą. 

  Pagal Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, 

turizmo plėtojimo programą Centras 2020 metais įgyvendino jaunimo verslumo ugdymo programą, 

kuriai iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 2000,00 Eur. 

 

1 lentelė. Informacija apie Centro dalininką ir kapitalo dydį 
 

Centro dalininkai 

2020-01-01 iki 2020-12-31 2019-01-01 iki 2019-12-31 

Dalininko 

(savininko) 

kapitalas, Eur 

Dalininko 

(savininko) 

kapitalo dydis 

(proc.) 

Dalininko 

(savininko) 

kapitalas, Eur 

Dalininko 

(savininko) 

kapitalo dydis 

(proc.) 

Pakruojo rajono 16051 100,0 16051 100,0 
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savivaldybė 

Iš viso: 16051 100 proc. 16051 100 proc. 

 

LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 938 „Dėl viešųjų įstaigų dalininko 

turtinių ir neturtinių teisių perdavimo ir perėmimo“ ir 2015 m. rugsėjo 14 d. perdavimo ir priėmimo 

aktu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai perdavus Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn 

savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti – sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo 

ir šios veiklos skatinimo funkcijoms vykdyti valstybės, kaip viešosios įstaigos Pakruojo verslo 

informacijos centro dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias anksčiau įgyvendino 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Pakruojo rajono savivaldybė tapo vieninteliu dalininku 

(savininku). 

 

 2 lentelė. Duomenys apie darbuotojų skaičių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Centro darbuotojai 2020-12-31 Centro darbuotojai 2019-12-31 

Direktorius 0,5 etatas 

Buhalteris 1 etatas 

Verslo vadybininkas 1 etatas 

Turizmo vadybininkas 1 etatas 

Vadybininkas muziejininkas 0,75 etatas 

Vadybininkas renovacijai 1 etatas 

 

Direktorius 1 etatas 

Buhalteris - 0 

Verslo vadybininkas 1 etatas 

Turizmo vadybininkas 0,5 etato 

Vadybininkas muziejininkas 1 etatas 

Vadybininkas renovacijai 1 etatas 

Projektų administratorius 1 etatas 

6 darbuotojai 5,25 etato 6 darbuotojai 5,5 etato 

 

 

Su viešosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla.  

Verslo konsultacijų ir informacijos paslaugos 

 

Verslo informacija ir konsultacijų paslaugos, atsižvelgiant į kliento pageidavimą, 

teikiamos telefonu, raštu, taip pat elektroniniu paštu bei žodžiu asmeniškai atvykus į Centrą. 

Viešosios verslo informacijos konsultavimo paslaugos buvo teikiamos ištisus metus 

šiais klausimais: verslo pradžia nesteigiant įmonės (verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos 

įsigijimas, mokėtini mokesčiai, leidimai ir t. t.); įmonės steigimas (įmonės teisinės formos 

pasirinkimo privalumai ir trūkumai, mokėtinų mokesčių skirtumai bei buhalterinės apskaitos 

ypatumai pasirenkant įmonės teisinę formą, įmonės finansų valdymas, sąnaudų ir pajamų apskaita, 

finansavimo šaltinių paieška, galimybė skolintis iš bankų ir kt. aktuali informacija); ES ar kitos 

paramos gavimo galimybės; kitais aktualiais klausimais (informacijos paieška IT sistemoje, 

mokėtini mokesčiai, deklaravimas, sutartys, su darbo santykiais susiję klausimai ir kt.). 

2020 m. buvo teikiamos įmonės steigimo, įstatų keitimo ir kitos dokumentų rengimo 

paslaugos. 

 

 Jaunimo verslumo ugdymas 

 

2020 m. buvo vykdoma tęstinė veikla, susijusi su jaunimo verslumo ugdymu. Jaunimo 

verslumo skatinimo programos įgyvendinimo metu buvo bendradarbiaujama su Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos jaunimo koordinatoriumi, jaunimo organizacijomis, Pakruojo rajono 

verslininkų ir darbdavių asociacija, kitais partneriais.  

 Šios priemonės tikslinės grupės – moksleiviai, jaunimas iki 29 m., siekiantis susipažinti 

su galimybėmis pradėti verslą Pakruojo rajone.   

2020 m. šios programos įgyvendinimui buvo planuota surengti 3 renginius jaunimui apie 

gido profesiją, supažindinti su turizmo verslo galimybėmis Pakruojo rajone. Dėl pandeminės 

situacijos šalyje 2020 m. Pakruojo verslo informacijos centras paruošė virtualius turus po Pakruojį, 
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Žeimelį ir Linkuvą, siekdamas supažindinant jaunimą apie turizmo verslo galimybes Pakruojo 

rajone. Videoreportažuose analizuotas smulkiųjų paslaugų turistams trūkumas bei galimybės 

jaunimui imtis patruaklios veiklo ir užsidirbti.   

 

 Su turizmo ir muziejininkystės paslaugomis susijusi veikla 
 

 

Įgyvendinant su turizmu ir muziejų paslaugomis susijusią veiklą buvo siekiama: 

1. Teikti informaciją apie įdomiausias lankytinas vietas, kultūros paveldo objektus, 

muziejus, kultūrinius renginius, pramogas Pakruojo rajone. 

2. Platinti nemokamus turistinius–informacinius leidinius apie Pakruojo rajoną, Šiaulių 

regioną ir Lietuvą.  

3. Rengti edukacines programas, organizuoti ekskursijas.  

4. Dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose. 

5. Prekiauti įvairiais Pakruojo kraštą reprezentuojančiais suvenyrais.  

 

                   Centras 2020 m. sausio 24-26 d. dalyvavimo tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 

2020“ Vilniuje.  Parodoje pristatytas Pakruojo kraštas, lankytini objektai. 

2020 m. rugpjūčio 1 d. Centras dalyvavo Biržų miesto šventėje, „Turizmo gatvėje“. Čia 

dalyvavo 13 turizmo informacijos centrų iš Lietuvos ir Latvijos.  

Centras atliko koordinatoriaus funkcijas Pakruojo rajone įgyvendinant tarptautinio 

pasienio regiono turizmo projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“. Tai ketvirtus metus iš eilės 

keturių Lietuvos savivaldybių (Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio) ir keturių Latvijos (Bauskės, 

Iecavos, Rundalės, Vecumniekų) savivaldybių rengiamas tarptautinis turizmo projektas „Pažinkime 

kaimynus Žiemgaloje!“. Šio projekto tikslas – kurti bendrus turistinius maršrutus, plėsti ir skatinti 

turizmo vystymąsi kaimyniniuose Lietuvos ir Latvijos regionuose. 

2020 m. liepos mėnesį Centras atvėrė anglių degyklos duris (Pakruojo dvaro teritorija) 

su jame įrengta ekspozicija „Geležies kelias" su muziejininko pasakojimu. Per 2020 m. turizmo 

sezoną anglių degykloje apsilankė per 2000 turistų. Centras turistams pasiūlė naują paslaugą – 

dviračių nuomą. Penki nauji dviračiai, pažymėti Pakruojo rajono savivaldybės herbu ir Centro 

kontaktais, įsigyti AB „Dolomitas“ paramos lėšomis.  

 2020 m. Centras palaikė ir prisidėjo prie Camino Lituano judėjimo Lietuvoje. Camino 

Lituano – tai 500 kilometrų šiuolaikinis piligriminis-kultūrinis kelias. Kelias apima atkarpas, kurios 

patenka į Pakruojo rajono ribas. Šis piligriminis kelias skatina turizmą, todėl yra naudingas 

Pakruojo rajonui ekonominiu atžvilgiu, padeda populiarinant Pakruojo krašto istorines, kultūrines 

vietas, kraštovaizdį. 2020 m. vasarą vyko kelio atkarpų, apimančių Camino Lituano marštutus, 

ženklinimo darbai. Centro darbuotojų pagalba Pakruojo rajono savivaldybė pirmoji visame Camino 

Lituano kelyje atliko stacionarų kelio žymėjimą. 

2020 metais Centre apsilankė apie 29 tūkst. Lietuvos ir užsienio turistų, kuriems buvo 

suteiktos įvairios turizmo paslaugos ir informacija, pravestos 5 ekskursijos po Pakruojo dvaro 

teritoriją bei Pakruojo rajoną.  

Centras bendradarbiavo su Lietuvos turizmo skatinimo agentūra „Lithuania Travel“, su 

kuria dalinosi naujausia ir aktualiausia informacija apie vykstančius pokyčius ne tik Lietuvos 

turizmo rinkoje, bet ir Europos bei pasaulio turistinėse rinkose: nauji maršrutai, objektai, įdomybės, 

faktai, galimybės, įspėjimai ir t. t.  

2020 m. Centras vykdė prekybą suvenyrais Pakruojo dvaro krautuvėlėje.  Turistams 

siūlėme suvenyrus su Pakruojo krašto simboliais, bendravome su vietiniais amatininkais, 

tautodailininkais. Centre buvo galima įsigyti keramikos dirbinių, gaminių iš kaulo, medžio.   

2020 m. Centras dalyvavo išleidžiant šiuos leidinius: 

1. Žymiausios lankytinos vietos. Išleista 500 vnt. lankstinukų ir 50 kalendoriukų.  

2. Leidinys „Žydų kultūra ir atmintis Šiaulių krašte”.  Tai turistinis leidinys, pristatantis 

Šiaulių krašto žydų bendruomenių kultūros ir istorijos palikimą. Žydų knygeles rengė Šiaulių TIC, 

o partneris – Pakruojo J. Paukštelio viešoji biblioteka.  
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3. 2020 metų pabaigoje buvo išleistas Šiaulių regiono turizmo gidas, kuriame skirta vieta 

ir Pakruojo krašto nuostabiausiom vietom, turizmo paslaugoms, edukacijoms ir kitom veiklomis.  

4. 2020 m. Centras savo jėgomis gamino skrajutes apie lankytinus Pakruojo miesto ir 

rajono objektus, edukacines programas, rajono renginius.  

 

2020 buvo sukurtas Google Maps žemėlapis „Pakruojo krašto malūnų kelias”, Centras  tęsė 

projekto „Surink Lietuvą“ įgyvendinimą, pildė programėlę „Visit Šiauliai“.  

2020 m. buvo įsigyta ekskursijų vedimo audiogido sistema. 

 

 

 Su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimu  

susijusi veikla 

 

                  Įgyvendinant Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 

daugiabučiuose namuose programą 2020 metais Pakruojo mieste: 

 baigta atnaujinti (modernizuoti) 11 daugiabučių namų (Mažoji g. 1, Pakruojo k., Vilniaus g. 

34, Vilniaus g. 33, Kęstučio g. 1, Kęstučio g. 8, Vytauto Didžiojo g. 60, Vasario 16-osios g. 

13, Taikos g. 18, Taikos g. 20, P. Mašioto g. 51, Saulėtekio g. 42); 

 baigti rengti 7 daugiabučių namų techniniai darbo projektai, gauti  statybos leidimai 

(Saulėtekio g. 36, Vilniaus g. 36, P. Mašioto g. 41, P. Mašioto g. 43, Vasario 16-osios g. 19, 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 51A, S. Dariaus ir S. Girėno g. 53); 

 nupirkti 3 daugiabučių namų rangos darbai (Vasario 16-osios g. 19, S. Dariaus ir S. Girėno 

g. 51A, S. Dariaus ir S. Girėno g. 53); 

 nenupirkus 4 daugiabučių namų rangos darbų, buvo keičiami daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planai didinant rangos dabų sumą (Saulėtekio g. 36, Vilniaus g. 

36, P. Mašioto g. 41, P. Mašioto g. 43); 

 pradėtas rengti daugiabučio namo P. Mašioto g. 53, Pakruojis atnaujinimo (modernizavimo) 

techninis darbo projektas; 

 surengti 22 susirinkimai dėl daugiabučių namų projektų įgyvendinimo. 

 

3 lentelė. Atnaujinamų (modernizuojamų) 5 kvietimo (2017 m.) daugiabučių namų situacija 2020 

metų pabaigoje 

Eil. 

Nr. 
Adresas Būsena 

1.  
P. Mašioto g. 51, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 

2.  
P. Mašioto g. 59, Pakruojis  

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 

rengiamasi pridavimui dėl statybos darbų užbaigimo 

3.  
Saulėtekio g. 40, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 

rengiamasi pridavimui dėl statybos darbų užbaigimo 

4.  
Saulėtekio g. 42, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 

5.  
Saulėtekio g. 44, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 

rengiamasi pridavimui dėl statybos darbų užbaigimo 

6.  
Saulėtekio g. 48, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 

rengiamasi pridavimui dėl statybos darbų užbaigimo 

7.  
Mindaugo g. 4, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 

rengiamasi pridavimui dėl statybos darbų užbaigimo 

8.  
Vytauto Didžiojo g. 60, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 

9.  Vilniaus g. 32, Pakruojis  Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

10.  
Vilniaus g. 33, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 
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11.  
Vilniaus g. 34, Pakruojis  

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 

12.  
Vasario 16-osios g. 13, Pakruojis  

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  
Gautas Statybos užbaigimo aktas 

13.  
Taikos g. 18, Pakruojis  

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 

14.  
Taikos g. 20, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  
Gautas Statybos užbaigimo aktas 

15.  Taikos g. 24, Pakruojis  Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

16.  
Kęstučio g. 1, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 

17.  
Kęstučio g. 8, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 

18.  
 Mažoji g. 1, Pakruojo k., Pakruojo r. 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  

Gautas Statybos užbaigimo aktas 

 

 

4 lentelė. Atnaujinamų (modernizuojamų) 6 kvietimo (2018 m.) daugiabučių namų situacija 2020 

metų pabaigoje       

                                                                                                                  

Eil. 

Nr. 
Adresas Būsena 

1.  

Saulėtekio g. 36 

Keičiamas daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planas, didinant rangos 

darbų sumą. 

2.  

Vilniaus g. 36 

Keičiamas daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planas, didinant rangos 

darbų sumą. 

3.  S. Dariaus ir S. Girėno g.  53 Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

4.  S. Dariaus ir S. Girėno g. 51A Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

5.  Vasario 16-osios g. 19 Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

6.  P. Mašioto g. 43 

Keičiamas daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planas, didinant rangos 

darbų sumą. 

7.  

P. Mašioto g.  41 
Keičiamas daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planas, didinant rangos 

darbų sumą. 

 

5 lentelė. Atnaujinamų (modernizuojamų) 7 kvietimo (2019 m.) daugiabučių namų situacija 2020 

metų pabaigoje       

                                                                                                                  

Eil. 

Nr. 
Adresas Būsena 

1.  
P. Mašioto g. 53 

Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP 

ekspertizės paslauga 

2.  
Vilniaus g. 27 

Vyksta rangos darbai su projektavimo 

paslaugomis pirkimas 

 

 

Kita veikla  

 

2020 m. Centras rūpinosi įvaizdžio kūrimu, tad buvo atnaujintas logotipas, internetinis puslapis 

www.pakruojovic.lt. Naujas internetinis puslapis patrauklesnis, funcionalesnis. 2021 m. planuojama 

į www.pakruojovic.lt integruoti ir elektroninę parduotuvę.  

http://www.pakruojovic.lt/
http://www.pakruojovic.lt/
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2020 m. informacija apie Centro veiklą buvo teikiama socialiniuose tinkluose – „Facebook“ ir 

„Instagram“ paskyrose.  

2020 m. Centras atnaujino bendrdadarbiavimo sutartį su Pakruojo r. verslininkų ir darbdavių 

asociacija.  

2020 m. Centras tapo akredituota savanorius priimančia organizacija.  

2020 m. Centras parengė ir teikė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai projektą „Pakruojo 

turizmo objektų patrauklumo didinimas panaudojant inovatyvias priemones“ pagal priemonę 

„Turizmo inovacijos“. Projekto idėja - virtualus audiogidas, ekologiška transporto priemonė 

elektrinis paspirtukas, QR kodas – tai inovatyvios paslaugos, kurių trūksta Pakruojo turizmo rinkai. 

Projekto vertė 12003,64 Eur.  Projektas finansuotas nebuvo.  

 

 

6 lentelė. Centro per ataskaitinį  laikotarpį pasiekti kiekybiniai veiklos rodikliai 

 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Matavimo 

vienetas 

Pasiektas 

rezultatas 

1. Suteikta verslo informacijos, renovacijos 

konsultacijų apsilankius VIC ir įvairiomis 

ryšio priemonėmis 

val. ~800 

2.  Dalyvauta turizmo ir verslo parodose skaičius 1 

3. Pagaminta informacinių lankomų objektų 

biuletenių 

skaičius 10 

4. Turizmo centro lankytojų skaičius  skaičius  ~29000 

5. Baigti atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai 

gyvenamieji namai (gautas statybos 

užbaigimo aktas) 

skaičius 11 

6. Parengti  atnaujinimo (modernizavimo) 

techniniai darbo projektai 

skaičius 7 

7. Pradėti ir vykstantys daugiabučių 

gyvenamųjų namų atnaujinimo 

(modernizavimo) statybos rangos darbai 

skaičius 6 

8. Parengta projektų Centro veiklos plėtojimui skaičius 1 

 

7 lentelė. Centro per ataskaitinį laikotarpį pasiekti veiklos poveikio rodikliai 
 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Matavimo  

vienetas 

Pasiektas 

rezultatas 

Viešosios įstaigos indėlis 

1. Įregistruota juridinių 

asmenų 

skaičius 7 2020 m. Centrui padedant įsteigti 6 

nauji juridiniai asmenys: 

Įstaigos indėlis – steigimo 

dokumentų rengimas, konsultacijos 

verslo pradžios, įmonės valdymo 

klausimais. 

2 Asmenų, pradėjusių 

veiklą įsigijus verslo 

liudijimą ar įregistravus 

individualią veiklą pagal 

pažymą  

skaičius 3 Įstaigos indėlis – informacija, 

konsultacijos. 
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Centro finansavimas, uždirbtos lėšos. Centro sąnaudos 

8 lentelė. Centro finansavimas  ir uždirbtos lėšos 

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai/ pajamų rūšis Gautos ir 

 uždirbtos lėšos, Eur 

Per ataskaitinius 

2020 metus 

Per praėjusius   

2019 metus 

I. Dotacija 99960,41 75637,25 

1. Pakruojo rajono savivaldybė: 93900,00 69700,00 

1.1. darbo užmokesčiui, įmokoms Sodrai 90900,00 64800 

1.2. Jaunimo verslumo skatinimo projekto 

įgyvendinimui 

2000,00 2000 

1.3. dalyvavimui parodose ir kituose projektuose 1000,00 2900 

2. Europos sąjungos lėšos (projektai)  5914,79 

3. Kitos lėšos (parama) 6060,41 22,46 

II. Įstaigos uždirbtos lėšos: 32156,19 40052,52 

2.1. Verslo veiklos pajamos  3385,58 9368,69 

2.2. Turizmo veiklos pajamos  19128,39 15257,99 

2.3 Renovacijos projektų administravimo  8866,80 15264,34 

2.4 Kitos lėšos  - 161,50 

2.5 Ankstesnių metų klaidų taisymo įtaka 775,42 - 

 Iš viso 132116,60 115689,77 
   

9 lentelė. Centro sąnaudos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų pavadinimas  Sąnaudos, Eur 

Per ataskaitinius  

2020 metus 

Per praėjusius 

2019 metus 

1. Darbo užmokestis (įskaitant soc. 

draudimo įmokas) 

105652,40 88258,39 

2. Parduotų prekių savikaina  12074,02 5783,10 

3. Lektorių paslaugos ir renginių  sąnaudos - 500,00 

4. Projektų įgyvendinimo sąnaudos 

(Jaunimo verslumo, VVG proj., 

Žiemgalos proj.) 1000,00 10214,41 

5. Atsargos (trumpalaikis turtas) 2773,55 65,03 

6. Šildymo sąnaudos 2736,32 2506,05 

7. Elektros energijos sąnaudos 891,38 689,30 

8. Ryšių sąnaudos 1553,84 2485,28 

9. Patalpų apsaugos sąnaudos 177,10 95,59 

10. Kitos komunalinių paslaugų sąnaudos 1855,40 1114,40 

3. Sukurta naujų darbo vietų 

naujai įregistruotoje 

įmonėje ar pradėjusių 

veiklą įsigijus verslo 

liudijimą ar įregistravus 

individualią veiklą pagal 

pažymą 

skaičius 7 Įstaigos indėlis – informacija, 

konsultacijos. 
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11. Turizmo paslaugų savikaina 2559,19 - 

12. Renovacijos sąnaudos 3737,01 2021,66 

13. Kitos sąnaudos (kanceliarinės prekės, 

toneriai, lempos, ūkinės prekės, kop. 

aparato remontas) 

7574,05 8406,09 

14. Banko paslaugų sąnaudų 331,26 440,13 

15. Nusidėvėjimas (amortizacija) 1617,57 2364,90 

16. Tualeto nuoma dvaro turistams - 1089,00 

 Iš viso 144 533,09 124011,67 

  

2020 m. Centro finansinis rezultatas yra  (-16 437,54) Eur. 

 

 

Informacija apie centro įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

 

2020 m. Centras savomis lėšomis pirko: 

1. Kompiuterį DELL Inspiron 15 silver už 883,30 Eur; 

2. Serverį Synology Disk Station - NAS server už 561,44 Eur; 

Iš savivaldybės biudžeto lėšų pirkta: 1 garso įranga: imtuvai ir siųstuvai Wat 01 NG2, 45 vietų 

krovimo lagaminas, 5 vnt. mikrofonų Wat 01 įrenginiams už 1853,72 Eur. 

 

2020 m. gruodžio 31 d. Centras turėjo ilgalaikio turto už  3 784,03 Eur. 

 

____________________________ 

 


