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            PATVIRTINTA 

            Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  

            2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-133 

 

 

PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Bendroji dalis 

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

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

viešuosius interesus vykdant informaciones, 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, 2019 m. skatino Pakruojo rajono socialinę – ekonominę 

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

pradėti verslą, nevyriausybinėms organizacijoms, buvo teikiamos įvairios verslo informacijos, 

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

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

gerai orientuotis verslo aplinkoje. 

 Centras 2019 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 

 

2019 m. Pakruojo verslo informacijos centras įgyvendino 3 programas, finansuojamas iš 

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų:  

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

programą; 

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

turizmo plėtojimo programą; 

3.  Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programą. 

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. 

 

1 lentelė. Informacija apie Centro dalininką ir kapitalo dydį 
 

Centro dalininkai 

2018-01-01 iki 2018-12-31 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 

savivaldybė 
16051 100,0 16051 100,0 

Iš viso: 16051 100 proc. 16051 100 proc. 
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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 Centro vadovą ir darbuotojų skaičių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Centro darbuotojai 2018-12-31 Centro darbuotojai 2019-12-31 

Direktorius 1 etatas 

Buhalteris 1 etatas 

Verslo vadybininkas 1 etatas 

Turizmo vadybininkas 0,50 etato 

Vadybininkas muziejininkas 1 etatas 

Vadybininkas renovacijai 1 etatas 

Projektų administratorius 1 etatas 

Direktorius 1 etatas 

Buhalteris - 0 

Verslo vadybininkas 1 etatas 

Turizmo vadybininkas 0,50 etato 

Vadybininkas muziejininkas 1 etatas 

Vadybininkas renovacijai 1 etatas 

Projektų administratorius 1 etatas 

7 darbuotojai 6,5 etato 6 darbuotojai 5,5 etato 

 

Pakruojo verslo informacijos centro direktorė yra Sonata Falkauskaitė Baltakienė. 

Centre direktoriaus pareigas ji eina nuo 2008 metų. Nuo 2016 m. spalio 17 d. Sonata Falkauskaitė 

Baltakienė yra vaiko priežiūros atostogose. 

2019 m. Pakruojo verslo informacijos centro buveinėje, adresu: Pergalės g. 1, Pakruojis, 

dirbo verslo vadybininkė, laikinai einanti direktorės pareigas, buhalterė, vadybininkė renovacijai, 

projektų administratorė. Pakruojo verslo informacijos centre, adresu: Parko g. 1, Pakruojo k., 

Pakruojo r. (Pakruojo dvaro sodybos centriniai rūmai) dirbo turizmo vadybininkė ir vadybininkas 

muziejininkas. 

 

Centro darbuotojai ir jų vykdomos darbo funkcijos 2019 metais 

 

Verslo vadybininkė, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Danutė Dominauskienė 

D. Dominauskienė 2019 m. laikinai ėjo direktoriaus pareigas. Ji koordinavo Centro 

veiklą ir užtikrino Centro veiklos programų vykdymą.  

D. Dominauskienė teikė verslo informacijos, konsultavimo, įmonių steigimo ir kitas 

paslaugas, rengė projektų paraiškas, teikė viešųjų pirkimų konsultavimo, projektų įgyvendinimo 

administravimo, įvairių dokumentų rengimo paslaugas, organizavo renginius, buvo atsakinga už 

dalyvavimą turizmo parodose.  

D. Dominauskienė organizavo daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų 

savininkų susirinkimus ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

įgyvendinimą nuo investicijų planų parengimo iki statybos užbaigimo, rengė ir teikė atitinkamoms 

institucijoms ataskaitas, rengė ir teikė VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai mokėjimo prašymus 

valstybės paramai gauti, ruošė ir teikė daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų 

savininkams dokumentus, susijusius su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

veiklomis, teikė informaciją gyventojams daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), 

energijos taupymo ir efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo klausimais, nagrinėjo 

gyventojų skundus ir pretenzijas dėl nekokybiškai atliktų darbų, organizavo defektų šalinimą. 

Buhalterė – Rūta Vareikienė 

R.Vareikienė dirbo Pakruojo verslo informacijos centre iki 2019 m. gruodžio 23 d. Ji 

tvarkė Centro buhalterinę apskaitą, biudžeto lėšų panaudojimą, teikė įvairias ataskaitas  

savivaldybei bei kitoms atsakingoms institucijoms, tvarkė atnaujintų daugiabučių namų atnaujinimo 
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(modernizavimo) kredito ir palūkanų apskaitą gyventojams, organizavo, administravo ir kontroliavo 

atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų gyventojų paskolų įmokų surinkimą, rengė 

gyventojams kredito ir palūkanų grafikus, išrašė ir teikė kas mėnesį gyventojams kredito ir 

palūkanų įmokų sąskaitas bei informaciją apie kredito ir palūkanų mokėjimą. 

                   R.Vareikienė teikė mėnesines ataskaitas apie kredito ir palūkanų surinkimą Viešųjų 

investicijų plėtros agentūrai, Šiaulių bankui, teikė paraiškas savivaldybei dėl kredito ir palūkanų 

kompensacijų asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją,  konsultavo klientus 

buhalterinės apskaitos, mokesčių klausimais. 

Projektų administratorė – Vaida Šeižė 

V. Šeižė administravo Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimą, 

konsultavo vietos pareiškėjus paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo klausimais, rengė vaizdinę 

medžiagą apie lankytinas vietas ir kultūros objektus Pakruojo rajone, administravo Centro interneto 

svetainės verslo ir turizmo sritis, teikė biuro paslaugas gyventojams. 

Vadybininkė renovacijai – Jurgita Vaitiekūnienė 

J. Vaitiekūnienė atliko darbo funkcijas, susijusias su  įgyvendinama daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programa: organizavo daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų 

patalpų savininkų susirinkimus, teikė informaciją gyventojams daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo), energijos taupymo ir efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo klausimais, 

organizavo ir kontroliavo investicijų planų, techninių darbo projektų rengimą  ir tvirtinimą. Ji rengė 

ir teikė įvairius dokumentus derinti ir tvirtinti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai, kontroliavo 

projektų įgyvendinimo eigą, atliko įgyvendinamų projektų priežiūrą ir administravimą, ruošė ir 

teikė ataskaitas. J. Vaitiekūnienė ruošė statybos darbų pradžios bei užbaigimo dokumentaciją, 

nagrinėjo gyventojų skundus ir pretenzijas dėl nekokybiškai atliktų darbų, teikė informaciją 

rangovams ir organizavo defektų šalinimą, atliko investicijų planų rengimo, projektavimo, rangos 

darbų, techninės priežiūros viešuosius pirkimus. 

                   J. Vaitiekūnienė administravo Centro interneto svetainės renovacijos puslapį, teikė  

biuro paslaugas gyventojams. 

Vadybininkas muziejininkas – Rimvidas Gasparavičius 

R. Gasparavičius teikė informaciją apie įdomiausias lankytinas vietas, kultūros paveldo 

objektus, muziejus, kultūrinius renginius, pramogas Pakruojo rajone, platino nemokamus 

turistinius–informacinius leidinius apie Pakruojo rajoną, Šiaulių regioną ir Lietuvą, dalyvavo 

turizmo parodose, prekiavo įvairiais Pakruojo kraštą reprezentuojančiais suvenyrais, koordinavo 

tarptautinio turizmo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje 2019“  vykdymą. 

Turizmo vadybininkė – Rita Mikoliūnienė 

R. Mikoliūnienė teikė informaciją apie lankytinas vietas, kultūros paveldo objektus, 

kultūrinius renginius, pramogas Pakruojo rajone, platino nemokamus turistinius–informacinius 

leidinius apie Pakruojo rajoną, Šiaulių regioną ir Lietuvą, dalyvavo turizmo parodose, prekiavo 

įvairiais Pakruojo kraštą reprezentuojančiais suvenyrais. 

 

Smulkiojo ir vidutinio verslo situacijos apžvalga Pakruojo rajone 2019 metais 

 

Pakruojo rajonas – svetingas Žiemgalos kraštas, kuriame pažangi žemdirbystė dera su 

modernia kalnakasyba, patrauklus turistams didžiuliu Lietuvos dvaru, vėjo malūnais, kultūriniu ir 

kulinariniu paveldu, išsiskiriantis aktyviomis bendruomenėmis, tausojančia žmogų ir aplinką 

savivaldybe, kurioje saugu ir patogu gyventi kiekvienam. 

Ekonomikos augimui palankios aplinkos formavimas yra vienas iš Pakruojo rajono 

plėtros prioritetų. Keliami tikslai – modernios rajono infrastruktūros plėtra; teritorinės sanglaudos 

didinimas; pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimas, švarios ir saugios aplinkos saugojimas. 

Pakruojo rajone ypač aktyviai plėtojama turizmo sritis. Didžiausia įtaką turizmui daro 

Pakruojo dvaro sodyba, seniausia iki šių dienų išlikusi medinė Pakruojo sinagoga, vėjo malūnai, 

vienuolynai ir bažnyčių pastatai, du valstybės saugomi parkai, keturi piliakalniai ir alkakalniai. 
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Pakruojo rajone apgyvendinimo ir maitinimo infrastruktūra nepakankamai išplėtota – trūksta 

apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų, didžiausia maitinimo įstaigų koncentracija yra 

Pakruojo mieste, todėl tai atvira niša potencialiems investuotojams. 

Pakruojo rajone dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės, rajone kuriamos darbo vietos, 

pridėtinė vertė, mokami mokesčiai valstybės ir savivaldybės biudžetams. Pakruojo verslo 

informacijos centras – netiesioginės paramos verslui struktūra – dalinai finansuojamas savivaldybės 

lėšomis.  

Pakruojo rajono savivaldybės ekonominės situacijos problematika – vyrauja labai 

smulkios ir vidutinės įmonės, žemas verslumo lygis rajone, nepakankamas darbo rinkos 

konkurencingumas, tendencingas gyventojų skaičiaus mažėjimas.  

Pakruojo rajono savivaldybėje 2019 m. pabaigoje tūkstančiui gyventojų teko 13,25 

SVV. Šis santykinis rodiklis atspindi Pakruojo rajono savivaldybės verslumo lygį.  

Pakruojo rajone dominuojančios ūkio šakos yra: žemės ūkis, kalnakasyba ir karjerų 

eksploatavimas, prekyba, paslaugos.  

LR statistikos departamento duomenimis 2019 m. pabaigoje Pakruojo r. buvo 

įregistruoti 785 ūkio subjektai, iš jų veikiantys – 407. 

LR statistikos departamento duomenimis 2019 m. pabaigoje  Pakruojo r. savivaldybėje 

veikė 271 maža ir vidutinė įmonė, tai sudarė apie 66,58 proc. visų veikusių ūkio subjektų. Per 2019 

metus Pakruojo rajone įregistruota 17 mažų ir vidutinių įmonių, 2018 m. – 20, 2017 m. – 10.  2019 

m. išregistruoti SVV subjektai - 15, 2018 m. – 11, 2017 m. – 9. 

 

      3 lentelė. Mažų ir vidutinių įmonių (veikiančių) skaičius Pakruojo rajone 2017-2019 m. 

 

Metai  Mažų ir vidutinių įmonių skaičius Pakruojo 

rajone   

2017 271 

2018 276 

2019 271 
 

SVV veikiančių subjektų skaičius Pakruojo rajono savivaldybėje 2019 m. lyginant su 

2017 m.  nepakito, tačiau lyginant su 2018 m. sumažėjo 1,81 proc. 

Vadovaujantis LR statistikos departamento duomenimis, didžiausią dalį veikiančių 

mažų ir vidutinių įmonių 2019 m. pabaigoje pagal ekonominės veiklos rūšis Pakruojo rajone 

sudarė: didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 

– 30,6 proc. (83 įmonės), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės – 15,9 proc. (43 įmonės), 

transporto ir saugojimo – 14,0 proc. (38 įmonės) ir apdirbamosios gamybos – 10,3 proc. (28 

įmonės), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos – 8,1 proc. (22 įmonės). 

Didžioji dalis mažų ir vidutinių įmonių 48 proc. buvo uždarosios akcinės bendrovės 

(130 bendrovių), 36,9 proc. – individualios įmonės (100 įmonių), po 5,5 proc. žemės ūkio 

bendrovių (15 bendrovių) ir mažųjų bendrijų (15 mažųjų bendrijų), kitos įmonės 4,1 proc. (11 

įmonių).  
 

 

4 lentelė. SVV subjektų skaičius Pakruojo rajone pagal teisines formas 2017-2019m. 
  

Metai Valstybės 

įmonė 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė  

Akcinė 

bendrovė  

Individuali 

įmonė  

Žemės ūkio 

bendrovė  

Mažoji 

bendrija  

Kooperatinė 

bendrovė  

2017 1 130 5 105 15 9 6 

2018 0 131 5 107 15 12 6 

2019 0 130 5 100 15 15 6 
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Skirstant pagal pajamų grupes 2019 metais Pakruojo rajone veikiančių mažų ir vidutinių 

įmonių daugiausiai buvo: 25,5 proc., kurių pajamos 100 000–499 999 Eur; 24,7 proc., kurių 

pajamos 10 000–49 999 Eur; 15,1 proc. sudarė įmonės, kurios pateko į 50 000–99 999 Eur 

gaunančių pajamų grupę;  14,8 proc. sudarė įmonės, gaunančios pajamų iki 9 999 Eur. 7,0 proc. 

įmonių (19 įmonių) sudarė 1 000 000–1 999 999 Eur pajamų gaunančių įmonių grupę; 5,5 proc. 

įmonių (15 įmonių) – gaunančių 5 000 000–9 999 999 Eur pajamų; 4,8 proc. (13 įmonių) – 

2 000 000–4 999 999 Eur pajamų; 1,5 proc. įmonių (4 įmonės) pateko į 5 000 000–9 999 999 Eur 

pajamų gaunančių įmonių grupę, 0,7 proc. įmonių (2 įmonės) sudarė grupę, kurių pajamos 

10 000 000–19 999 999 Eur, ir 0,4 proc. (1 įmonė) – 20 000 000–49 999 999 Eur.  

Daugiau nei pusę (61,25 proc.) veikiančių įmonių Pakruojo rajono savivaldybėje sudaro 

įmonės, kuriose dirba iki keturių darbuotojų. Įmonės, turinčios 5-9 darbuotojus, sudarė 15,13 proc., 

turinčios 10–19 darbuotojų sudarė 10,33 proc. veikiančių įmonių, 20–49 darbuotojus turinčios 

įmonės – 6,64  proc., 50–99 darbuotojus turi 4,43 proc. rajono įmonių, 100–149 darbuotojus turi  

1,85 proc. visų veikiančių įmonių, po 0,37 proc. sudaro įmonės, turinčios 150–249 bei 250–499 

darbuotojus. 

 

Įmonių bankrotas. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie LR 

finansų ministerijos duomenimis, Pakruojo r. savivaldybėje 2019 m. buvo baigtos 6 įmonių 

bankroto procedūros. 

 

Verslo liudijimai, individuali veikla pagal pažymą. VMI skelbiamais statistiniais 

duomenimis, gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičius 2019 m. Pakruojo r. savivaldybėje 

buvo 503, verslo liudijimų mokesčio lengvatos buvo pritaikytos 128 asmenims, tai sudaro 25,4 

proc. verslo liudijimus įsigijusių asmenų.  

Individualią veiklą pagal pažymą 2019 metais vykdė 695 asmenys, iš jų 215 jaunų 

asmenų (18-29 m).  

 

Su viešosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla 

 

Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą buvo siekiama: 

1. Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias Pakruojo verslo informacijos centro paslaugas, 

atsižvelgiant į klientų poreikius. 

2. Kaupti, sisteminti ir platinti informaciją verslui aktualiais klausimais. 

3. Organizuoti ir vykdyti verslo atstovų kvalifikacijos kėlimo programas. 

4. Skleisti gerąją darbo patirtį, organizuoti verslumo kultūrą ugdančius renginius, kitus 

verslo sklaidos renginius.  

Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą (fiziniams asmenims 

ketinantiems pradėti verslą, SVV subjektams), Centras teikė verslo informacijos, konsultavimo ir 

kitas paslaugas bei organizavo informacinį renginį. 

 

 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 konsultacijų 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.) 
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2019 m. buvo teikiamos įmonės steigimo, įstatų keitimo ir kitos paslaugos. 

 

 5 lentelė. Informaciniai renginiai (seminarai, konferencijos, susitikimai)  
 

Eil. 

Nr.  

Data  Renginio pavadinimas Trukmė 

val.  

Dalyvių 

skaičius  

Lektorius  

1. 2019-02-20 Valstybinės darbo inspekcijos 

informacinis renginys – 

Virtualaus buhalterio i.APS 

pristatymas, galimybės 

deklaruoti pamirštas pajamas 

ir sumokėti mokesčius be 

delspinigių ir baudų 

išaiškinimas. 

3 11 Valstybinės darbo 

inspekcijos 

specialistai 

Iš viso: 3 11  

 

 Jaunimo verslumo ugdymas 

 

2019 m. buvo vykdoma tęstinė veikla, susijusi su jaunimo verslumo ugdymu. Programos 

įgyvendinimo metu buvo bendradarbiaujama su Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo 

koordinatoriumi, jaunimo organizacijomis, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija, 

kitais partneriais.  

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

su galimybėmis pradėti verslą Pakruojo rajone.   

Įgyvendinant tęstinę jaunimo verslumo ugdymo programą buvo vykdomos šios veiklos: 

1) 2019 m. gegužės mėn.  Pakruojo „Atžalyno“, Linkuvos ir Žeimelio gimnazijų  

gimnazistai ir mokytojai (39 gimnazistai ir 5 mokytojai) vyko į Lietuvos Junior 

Achievement mugę Vilniuje. Birželio mėnesį 5 rajono gimnazijų ir pagrindinių 

mokyklų mokytojai vyko į Junior Achievement mokinių mokomųjų bendrovių 

mokytojų parengimo mokymus Druskininkuose. Gimnazistams buvo pateikta 

užduotis baigiamajam verslumo jaunimo renginiui parengti ir pristatyti mokomąsias 

mokinių bendroves pagal „Lietuvos Junior Achievement“ programą. 

2) 2019 m. lapkričio 7 d. Pakruojo sinagogoje vyko Jaunimo verslumo skatinimo 

renginys, kurio metu Linkuvos gimnazijos, Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos ir Lygumų pagrindinės mokyklos moksleiviai pristatė ugdymo įstaigų 

mokomąsias mokinių bendroves. Baigiamajame renginyje dalyvavo 8 rajono 

mokyklų ir gimnazijų moksleivių komandos. Visos 8 komandos dalyvavo protmūšyje 

„Smegenų šturmas“. Trukmė 4 val., dalyvių skaičius 87.  

Jaunimo verslumo skatinimo priemonių įgyvendinime 2019 metais dalyvavo 119 

moksleivių. 

2019 m. pabaigoje Centras surengė informacinį renginį Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 

moksleiviams apie Centro atliekamas funkcijas, vykdomas veiklas, jų ypatumus, reikalavimus 

darbuotojams, atsakė į moksleiviams rūpimus klausimus. Trukmė 2 val., dalyvių skaičius 15. 

 

 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.  
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4. Dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose. 

5. Prekiauti įvairiais Pakruojo kraštą reprezentuojančiais suvenyrais.  

 

2019 m. Centras savo jėgomis gamino  skrajutes apie lankytinus Pakruojo miesto ir 

rajono objektus, edukacines programas, rajono renginius. 2019 m. Centras tęsė projekto „Surink 

Lietuvą“ įgyvendinimą. 

                   Centras 2019 m. dalyvavimo 2 tarptautinėse turizmo parodose „Adventur 2019“ 

Vilniuje ir „Balttour 2019“ Rygoje.  

Centras atliko koordinatoriaus funkcijas Pakruojo rajone įgyvendinant tarptautinio 

pasienio regiono turizmo projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“.  

2019 metais Centre apsilankė 37 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.  

 

 Su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimu 

susijusi veikla 

 

                  Įgyvendinant Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 

daugiabučiuose namuose programą, 2019 metais baigtas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutis 

namas Mindaugo g. 2, Pakruojyje,  baigti rengti 17-os daugiabučių namų techniniai darbo projektai, 

atlikta jų ekspertizė. 2019 m. nupirkti 9 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos 

rangos darbai, nenupirkus statybos rangos darbų buvo koreguoti likusių 9 daugiabučių namų 

investicijų planai ir nupirkti 8 daugiabučių namų statybos rangos darbai. 

 

6 lentelė. Atnaujinamų (modernizuojamų) 5 kvietimo (2017 m.) daugiabučių namų situacija 2019 

metų pabaigai 

Eil. 

Nr. 
Adresas Būsena 

1.  P. Mašioto g. 51, Pakruojis Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

2.  
P. Mašioto g. 59, Pakruojis  

2019-11-04  pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, 

perduota statybvietė 

3.  Saulėtekio g. 40, Pakruojis Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

4.  
Saulėtekio g. 42, Pakruojis 

2019-09-25  pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, 

2019-11-06 gautas VšĮ BETA pritarimas 

5.  
Saulėtekio g. 44, Pakruojis 

2019-10-03  pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, 
2019-11-06 gautas VšĮ BETA pritarimas 

6.  
Saulėtekio g. 48, Pakruojis 

2019-11-04  pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, 

2019-12-02 gautas VšĮ BETA pritarimas, perduota 
statybvietė 

7.  

Mindaugo g. 4, Pakruojis 

2019-11-06  pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, 

2019-12-02 gautas VšĮ BETA pritarimas, perduota 

statybvietė 

8.  Vytauto Didžiojo g. 60, Pakruojis Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

9.  

Vilniaus g. 32, Pakruojis  

2019-10-04 koreguotas IP, suderintas su VšĮ BETA 

koreguotas IP 2019-11-07, dėl CPO katalogo 

atnaujinimo darbų 2019 m. konkurso dėl statybos 
rangos darbų pirkimo paskelbti nebuvo galimybės 

10.  Vilniaus g. 33, Pakruojis Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

11.  Vilniaus g. 34, Pakruojis  Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 
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12.  
Vasario 16-osios g. 13, Pakruojis  

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 

ruošiamas pridavimui dėl statybos darbų užbaigimo 

13.  
Taikos g. 18, Pakruojis  

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 
parengtas pridavimui dėl statybos darbų užbaigimo 

14.  

Taikos g. 20, Pakruojis 

2019-07-09 pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, 

koreguotas IP, 2019-12-02 gautas VšĮ BETA 

pritarimas, perduota statybvietė 

15.  

Taikos g. 24, Pakruojis  

2019-10-01  pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, 

2019-11-06 gautas VšĮ BETA pritarimas, perduota 

statybvietė 

16.  Kęstučio g. 1, Pakruojis Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

17.  
Kęstučio g. 8, Pakruojis 

Baigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 

parengtas pridavimui dėl statybos darbų užbaigimo 

18.   Mažoji g. 1, Pakruojo k., Pakruojo r. Baigiami atnaujinimo (modernizavimo) darbai 

 

 

7 lentelė. Atnaujinamų (modernizuojamų) 6 kvietimo (2018 m.) daugiabučių namų situacija 2019 

metų pabaigai                                                                                                                        

Eil. 

Nr. 
Adresas Būsena 

1.  
Saulėtekio g. 36 

Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP 
ekspertizės paslauga 

2.  
Vilniaus g. 36 

Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP 

ekspertizės paslauga 

3.  
S. Dariaus ir S. Girėno g.  53 

Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP 
ekspertizės paslauga 

4.  
S. Dariaus ir S. Girėno g. 51A 

Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP 

ekspertizės paslauga 

5.  
Vasario 16-osios g. 19 

Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP 
ekspertizės paslauga 

6.  P. Mašioto g. 43 

Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP 

ekspertizės paslauga 

7.  
P. Mašioto g.  41 

Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP 

ekspertizės paslauga 

 

2019 m. pabaigoje parengti 2-iejų (P. Mašioto g. 53 ir Vilniaus g. 27) daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai. 

2019 m. surengti 67 daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų 

susirinkimai atnaujinamų (modernizuojamų) projektų įgyvendinimo ir rengiamų atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabučių gyvenamųjų namų klausimais.  

 

Kita veikla 

 

                  2019 m. Centras atliko Pakruojo miesto vietos veiklos grupės organizacijos 

administracinių darbų vykdymo funkcijas. Centras administravo Pakruojo miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategiją „Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.", konsultavo 

projektų pareiškėjus, organizavo mokymus, vykdė projektų atranką ir rengė tvirtinimo dokumentus 

ir procedūras, konsultavo projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo klausimais, viešųjų pirkimų 

vykdymo, finansinių ataskaitų teikimo, strategijos viešinimo, projekto patikrų vykdymo ir kitais 

klausimais.  

                  2019 m. Centras įgyvendino projektą „Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių 

gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“ pagal Pakruojo miesto 

vietos veiklos grupės strategijos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto 

įgyvendinimo metu buvo parengti 7 miesto gidai, 5 kultūros ir sporto renginių organizatoriai, 3 
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muziejininkai. Projekto partneriai – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo krašto 

muziejus „Žiemgala“, Pakruojo automobilių klubas, V. Janeliūno IĮ „Transvito“.  

 

8 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. Suorganizuota informacinių  renginių iš viso renginių skaičius 2 

dalyvių skaičius 26 

2.1. iš jų.:  regiono tikslinėms grupėms (vietinėms 

veiklos grupėms, jaunimui, moterims, 

žmonėms su negalia ir kt.) 

renginių skaičius 1 

dalyvių skaičius 15 

3. Parengta paraiškų (projektų) verslininkams skaičius 1 

4. Procentas finansuotų paraiškų (projektų) 

skaičiaus santykis su bendru skaičiumi 

procentai 100 

5.  Dalyvauta turizmo ir verslo parodose skaičius 2 

6. Pagaminta informacinių lankomų objektų 

biuletenių 

skaičius 10 

7. Turizmo centro lankytojų skaičius  skaičius  ~16000 

8. Baigti atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai 

gyvenamieji namai (gautas statybos 

užbaigimo aktas) 

skaičius 1 

9. Baigti daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) statybos rangos darbai ir 

perengti pridavimui dėl statybos darbų 

užbaigimo 

skaičius 3 

10. Parengti  atnaujinimo (modernizavimo) 

techniniai darbo projektai 

skaičius 7 

11. Pradėti ir vykstantys daugiabučių 

gyvenamųjų namų atnaujinimo 

(modernizavimo) statybos rangos darbai 

skaičius 7 

12. Parengta daugiabučių gyvenamųjų namų 

atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

planų 

skaičius 2 

 

9 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 6 2018 m. Centro pagalba įsteigti 6 

nauji juridiniai asmenys: 

      4 asociacijos 

1 individuali įmonė 

1 mažoji bendrija 

Įstaigos indėlis – steigimo 

dokumentų rengimas, konsultacijos 

verslo pradžios, įmonės valdymo 
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10 lentelė. Centro finansavimas  ir uždirbtos lėšos 

   

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai/ pajamų rūšis Gautos ir 

 uždirbtos lėšos, Eur 

Per ataskaitinius  

2019 metus 

Per praėjusius 

2018 metus 

I. Dotacija 75637,25 63900,00 

1. Pakruojo rajono savivaldybė: 69700,00 63900,00 

 

1.1. darbo užmokesčiui, įmokoms Sodrai 64800 59600,00 

1.2. Jaunimo verslumo skatinimo projekto 

įgyvendinimui 

2000 2000,00 

1.3. dalyvavimui parodose ir kituose projektuose 2900 2300,00 

2. Europos sąjungos lėšos (projektai) 5914,79 0 

3. Kitos lėšos (parama) 22,46 0 

II. Įstaigos uždirbtos lėšos: 40052,52 50482,81 

2.1. Verslo veiklos pajamos  9368,69 16831,11 

2.2. Turizmo veiklos pajamos  15257,99 12451,29 

2.3 Renovacijos projektų administravimo  15264,34 21200,41 

2.4 Kitos lėšos  161,50 2535,21 

 Iš viso 115689,77 116918,02 

11 lentelė. Centro sąnaudos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų pavadinimas  Sąnaudos, Eur 

Per ataskaitinius  

2019 metus 

Per praėjusius 

2018 metus 

1. Darbo užmokestis (įskaitant soc. 

draudimo ir Gar. fondo įmokas) 

88258,39 61653,00 

2. Parduotų prekių savikaina  5783,10 3015,59 

3. Lektorių paslaugos ir renginių  sąnaudos 500,00 2243,96 

klausimais. 

2 Asmenų, pradėjusių 

veiklą įsigijus verslo 

liudijimą ar įregistravus 

individualią veiklą pagal 

pažymą  

skaičius 3 Įstaigos indėlis – informacija, 

konsultacijos. 

3. Sukurta naujų darbo vietų 

naujai įregistruotoje 

įmonėje ar pradėjusių 

veiklą įsigijus verslo 

liudijimą ar įregistravus 

individualią veiklą pagal 

pažymą 

skaičius 6 Įstaigos indėlis – informacija, 

konsultacijos. 
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4. Projektų įgyvendinimo sąnaudos 

(Jaunimo verslumo, VVG proj., 

Žiemgalos proj.) 10214,41 4494,47 

5. Atsargos (trumpalaikis turtas) 65,03 59,98 

6. Šildymo sąnaudos 2506,05 2967,23 

7. Elektros energijos sąnaudos 689,30 583,03 

8. Ryšių sąnaudos 2485,28 2390,43 

9. Patalpų apsaugos sąnaudos 95,59 104,28 

10. Komunalinių paslaugų sąnaudos 1114,40 565,66 

11. Kitos sąnaudos (kanceliarinės prekės, 

toneriai, lempos, ūkinės prekės, kop. 

aparato remontas) 

8406,09 7218,17 

12. Banko paslaugų sąnaudų 440,13 630,24 

13. Nusidėvėjimas (amortizacija) 2364,90 1974,73 

14. Ankstesnių laikotarpių klaidos (2016 m.) - 2896,00 

15. Tualeto nuoma dvaro turistams 1089,00 1452,00 

16. AMAF
 
festivalio sąnaudų (2016 m. 

skola) - 1300,00 

 Iš viso 124011,67 93548,77 

  

2019 m. Centro finansinis rezultatas yra  (-8321,90) Eur. 

 

Informacija apie centro įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

 

 2019 m. Centras įsigijo Gidų sistemos imtuvą, siųstuvą ir mikrofoną iš Pakruojo 

miesto VVG projekto už 488 Eur. 

 2019 m. gruodžio 31 d. Centras turėjo ilgalaikio turto už  2079,81 Eur. 

 

__________________ 


