PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-95
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS
CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1.Bendroji dalis
Šiaulių rajono verslo informacijos centras įsteigtas 2003 m. lapkričio 3 d.
2008 m. vasario 14 d. Šiaulių rajono verslo informacijos centro dalininkai protokolu Nr.1
pritarė centro veiklos plėtrai ir jo pavadinimo pakeitimui.
2008 m. balandžio 7 d. Valstybės įmonėje Registrų centre įregistruotas naujas Šiaulių rajono
verslo informacijos centro pavadinimas - Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras.
2008 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracija turto panaudos sutartimi
Nr.07-06 perdavė nekilnojamąjį turtą (Turizmo informacijos centrą) esantį Jurgaičių kaime prie
Kryžių kalno.
Viešoji įstaiga Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau - Centras) yra
Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, neturintis savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų,
kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
Centro įkūrimo tikslai: rinkti, kaupti ir platinti turizmo informaciją, rengti turizmo maršrutus
ir projektus, reprezentuoti Šiaulių rajoną, teikti verslo informacijos, konsultavimo paslaugas bei
organizuoti informacinius renginius, mokymus asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą,
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei veikiančioms mažoms ir vidutinėms.
Centro veiklos planavimo sistemą sudaro dveji planavimo dokumentai:
 2014-2016 Strateginis veiklos planas (patvirtintas 2014 m. balandžio 23 d., dalininkų
susirinkimo protokolo Nr. 2)
 2015 metinis veiklos planas (patvirtintas 2015 m. balandžio 24 d., dalininkų susirinkimo
protokolo Nr. 2)
Metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Centro strateginiu veiklos planu ir pagal
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos nustatytą veiklos plano rengimo tvarką, nurodant Centro
veiklos sritis, joms skirtas priemones, kiekvienos jų įgyvendinimui reikalingas lėšas pagal
finansavimo šaltinius, darbo laiko apimtis, planuojamą rezultatą ir įvykdymo terminą.
2015 m. Centro finansinis rezultatas yra 12022,00 eurų.
2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis, finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Vadovaujantis 2015 m. gegužės 28 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T-104, Lietuvos Respublikos 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 ministerija perdavė Šiaulių rajono
savivaldybės nuosavybėn savarankiškoms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti – sąlygų verslo ir
turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo funkcijoms vykdyti valstybės, kaip viešosios
įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro dalininkės, turtines ir neturtines teises ir
pareigas, kurias anksčiau įgyvendino Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija bei tapo vieninteliu
dalininku (savininku).
Centro kapitalas - 12 743,28 eurų, kuris yra suformuotas iš dalininkų įnašų. Nuo 2015 m.
rugsėjo 14 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba yra vienintelė dalininkė (savininkė), kuriai
priklauso visas 12 743,28 įnašas.
1 lentelė. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro dalininkai
Dalininkų
pavadinimas

2015-01-01 iki 2015-09-13
Dalininkų įnašų
Dalininkų kapitalo dydis
vertė Eur
(proc.)

2015-09-14 iki 2015-12-31
Dalininkų įnašų
Dalininkų kapitalo dydis
vertė Eur
(proc.)

1

1. LR ūkio
ministerija
2. Šiaulių rajono
savivaldybės
taryba

11150,37

88

1592,91

12

12743,28

100

3.Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą ir viešosios įstaigos darbuotojų skaičių metų
pradžioje ir pabaigoje
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorė yra Kristina Duseikaitė. Centre
ji dirba nuo 2003 metų. Išsilavinimas: ekonomikos magistras, Šiaulių universitetas, Socialinių
mokslų fakultetas.
Centre dirba 6 darbuotojai. Tai direktorius, finansininkas-konsultantas, 2 vadybininkai,
turizmo vadybininkas, plataus profilio darbuotojas. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos
centro buveinėje, J.Basanavičiaus g.7 Kuršėnai dirba vadybininkas, finansininkas-konsultantas,
Domantų k.15, Meškuičių sen. dirba vadybininkas, turizmo vadybininkas ir plataus profilio
darbuotojas. Darbuotojai dirbantys Domantų k.15, Meškuičių seniūnijoje dirba pagal suminę laiko
apskaitą.
2 lentelė. Darbuotojų skaičius 2015 m.pr. – 2015 m. pab.
Centro darbuotojai 2015 m. sausio 1 d.

Centro darbuotojai 2015 m.gruodžio 31 d.

Direktorius 1 etatas;
Finansininkas - konsultantas 1 etatas;
Vadybininkas 2 etatai;
Turizmo vadybininkas 1etatas;
Plataus profilio darbuotojas 1 etatas;

Direktorius 1 etatas;
Finansininkas - konsultantas 1 etatas;
Vadybininkas 2 etatai;
Turizmo vadybininkas 1etatas;
Plataus profilio darbuotojas 1 etatas;

2015 metų vasaros sezono laikotarpiui papildomai buvo įdarbintas vienas darbuotojas
(vadybininkas) dirbti Domantų k.15, Meškuičių sen. Turizmo sezonas yra nuo gegužės iki rugsėjo
mėnesio. Įgyvendinant viešųjų darbų finansavimo sutartį buvo priimta pagalbinė darbuotoja nuo
2015-05-04 iki 2015-09-04. Įgyvendinus sutartį darbuotoja buvo palikta dirbti iki 2015-09-31.
2015 metų gegužės mėnesį buvo priimti atlikti praktiką 5 (penki) studentai:
1. Turizmo centre praktiką atliko 3 (trys) Šiaulių kolegijos studentai (Turizmo administravimo
studijos).
2. Verslo centre praktiką atliko 1 (viena) Šiaulių kolegijos studentė (Informacijos paslaugų
studijos).
3. Turizmo centre praktiką atliko 1 (viena) Kauno kolegijos studentė (Turizmo ir viešbučių
vadybos studijos).
4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras 2015 metais įsigijo baldų komplektą.
Baldų komplektas yra pastatytas patalpose, esančiose Domantų k.15, Meškuičių sen. Baldų
komplektą sudaro: spintelė 3 durų (1 vnt), stiklo vitrina (3 vnt), padas stiklo vitrinai (1 vnt),
pertvara (1 vnt).
3 lentele. 2015 m. įsigyto ilgalaikio turto sąrašas
Eil. Nr.
1.

Turto pavadinimas
Baldų komplektas

Įsigijimo data
2015-09-05
Viso:

Suma, Eur
2140,00
2140,00

5. Viešosios įstaigos Tarybos sudarymo data ir Tarybos narių kontaktiniai duomenys
Centro taryba buvo išrinkta 2014 m. balandžio 23 d.
4 lentelė. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro tarybos narių sudėtis
Taryba
Pavadinimas

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktai

2

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija

2. Šiaulių darbo birža Kuršėnų poskyris
3. Šiaulių verslo inkubatorius
4. Šiaulių rajono verslininkų asociacija
5. Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Ekonomikos ir verslo
plėtros skyriaus vedėjo
pavaduotoja
Vedėja
Direktorius
Tarybos pirmininkas
Meškuičių seniūnijos
seniūnė

Stefanija
Dovidaitienė

841 596667

Lina Liaubienė
Alius Valys
Žydrūnas Grinius
Jolanta Baškienė

841 580764
868799890
869839016
868784966

6. Trumpa smulkaus ir vidutinio verslo situacijos regione apžvalga
Pagal statistikos duomenis Šiaulių rajone 2016 m. pradžioje yra 41534 gyventojai (2015 m.
pradžioje – 41767). Rajono teritorija užima 1807 kv. km plotą.
Registruotų Šiaulių rajono sav. ūkio subjektų metų buvo 1881. Veikiančių ūkio subjektų
skaičius rajone – 832. Per 2015 metus Šiaulių rajone įregistruota 77 juridiniai asmenys,
išregistruota – 55 juridinių asmenų.
5. Lentelė. Registruoti ir veikiantys ūkio subjektai Šiaulių rajone 2013-2015m.
Šiaulių rajonas

Registruoti ūkio subjektai
2013
2014
2015
1737
1817
1881

Veikiantys ūkio subjektai
2013
2014
2015
845
879
832

6. Lentelė. Duomenys apie Šiaulių rajone įregistruotus ir išregistruotus ūkio subjektus 2014-2015 m.
Įregistruoti
Išregistruoti
ūkio subjektai ūkio subjektai
Šiaulių rajonas
2014
2015 2014
2015
Iš Viso:

79

77

23

55

0

0

0

0

11

14

0

1

Bendrija

0

0

0

0

Biudžetinė įstaiga
Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17
nutarimą Nr. 185)
Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17
nutarimą Nr. 185)
Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą
Nr. 892)
Individuali įmonė
Komanditinė ūkinė bendrija
Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)
Kredito unija
Labdaros ir paramos fondas
Mažoji bendrija
Politinė partija
Profesinė sąjunga ar susivienijimas
Religinė bendruomenė ar bendrija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Savivaldybės įmonė
Sodininkų bendrija
Specifinės paskirties valstybinė įmonė
Šeimyna
Tikroji ūkinė bendrija
Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija
Uždaroji akcinė bendrovė
Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
9
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0

0

0

Akcinė bendrovė
Asociacija

Valstybės biudžetinė įstaiga

7
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38

0

0

15

26

0

0

0

0

3

Valstybės įmonė

0

0

0

0

Valstybinė įmonė

0

0

0

0

Viešoji įstaiga
Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų
įstatymo 18 str.)
Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų
įstatymo 18 str) filialas

7

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Žemės ūkio bendrovė

2

1

1

1

Įmonių registro duomenimis, vis tik matosi, kad verslumo rodiklio augimo tempai Šiaulių
rajone ir toliau išlieka sąlyginai nedideli. Jau keleri metai vyksta individualių įmonių
persiregistravimo į uždarąsias akcines bendroves procesas. Dalis individualių įmonių savininkų
pertvarko savo veiklą į uždarąsias akcines bendroves, dalis savo veiklos nebepratęsia.
Makroekonomine prasme tai gal ir nėra blogai, kadangi žmonių, dalyvaujančių privataus kapitalo
pagrindu organizuotoje ekonominėje veikloje daugėja, kadangi keli buvę individualių įmonių
savininkai jungiasi į vieną bendrovę, dalyvaudami joje akcininkų teisėmis, tačiau bendras įmonių
skaičius auga lėtai.
Rajone nagrinėjant verslo aplinką toliau didžiausią dalį užima įmonės, kurios verčiasi
krovininu kelių transportu, mažmenine prekyba.
7 Lentelė. Duomenys apie Šiaulių rajono ūkio subjektų pagrindines vykdomas veiklas 2015-12-31*
Krovininis kelių transportas
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Krovinių vežimas keliais
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

158
90
87
87
80

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

76

Medienos ruoša
68
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
57
Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
56
Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
55
*Lentelėje pateikiama 10 pagrindinių Šiaulių rajono savivaldybėje vykdomų veiklų

Daugiau nei pusę visų veikiančių mažų ir vidutinių įmonių Šiaulių rajono savivaldybėje
sudaro įmonės, kuriose dirba iki keturių darbuotojų.
8. Lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal darbuotojus 2015m.
Iš viso pagal darbuotojų skaičių
0–4 darbuotojai
5–9 darbuotojai
10–19 darbuotojø
20–49 darbuotojai

832
472
153
92
78

50–99 darbuotojai
100–149 darbuotojai
150–249 darbuotojai
500-999 darbuotojai

27
6
3
1

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis 2015 metais Šiaulių rajone 1110 gyventojai
įsigijo 1201 vnt. verslo liudijimus (2014 m. -1136/1229). 923 gyventojams buvo pritaikytos verslo
liudijimų lengvatos (2014 m. – 917).
9. Lentelė. Duomenys apie verslo liudijimų rūšių skaičių 2015 m.*
Veiklos rūšies pavadinimas
Prekyba

2015 m.
335

4

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo,
betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių
įrengimas)
Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai
Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir
kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)
Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla
Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas
Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
Baldų gamyba
Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir
apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse
Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos
arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)
Prekyba tik ne maisto produktais
Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)
Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų
įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)
Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba
Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų
priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)
Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)
Drabužių siuvimas, taisymas
*Lentelėje pateikiama 20 pagrindinių Šiaulių rajono savivaldybėje vykdomų veiklų.

164
129
87
60
59
32
20
20
19
17
17
16
15
14
13
13
13
12
11

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis 2015 metais Šiaulių rajone 428 gyventojai
įregistravo individualią veiklą pagal pažymą (2014 m. -532).
10. Lentelė. Duomenys apie gyventojus, vykdančius individualią veiklą pagal pažymą, pagrindinės
vykdomos veiklos 2015 m.*
Veiklos pavadinimas
Draudimo agentų ir brokerių veikla
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
Pastatų statyba
Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas
Specializuota statybos veikla
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Reklamos agentūrų veikla
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
Taksi veikla
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Meninė kūryba
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

2015 m.
68
50
55
33
35
29
28
27
24
23
17
20
17
20
15
17
21
9
15
13

*Lentelėje pateikiama 20 pagrindinių Šiaulių rajono savivaldybėje vykdomų veiklų.
11. Lentelė. Didžiausios Šiaulių rajono įmonės ir jų sumokėti mokesčiai į VMI sąskaitą
Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Veiklos rūšys

Sumokėta 2015
m. mokesčių į

5

VMI sąskaitą,
Eur*
1

UAB „Baltic Champs“

513

Grybų auginimas, komposto ruošimas

-437,500.43*

2

UAB „Grafų baldai“

172

Baldų gamyba, prekyba

-347,249.72*

3

UAB „Bageta“

156

Medinių padėklų, medienos piūvenų granulių
ir briketų gamyba

5,672.53

4

Kuršėnų ŽŪB

142

Žemės ūkio veikla

211,153.62

5

UAB „Apsaga“

138

Prekyba kuru

751,767.86

6

Uždaroji akcinė bendrovė
„Ageseta“

127

Batų prekybos tinklas

1,095,114.13

7

UAB „Pekotra“

121

Tarptautinių krovinių gabenimo įmonė

123,545.94

8

UAB „Devold AMT “

119

Stiklo ir anglies pluošto audinio gamyba

-23,225.80*

9

UAB „Prekių gausa“

107

Dėvėti drabužiai, pigūs rūbai, avalynė mažmeninė prekyba

267,118.23

10

Kuršėnų komunalinis ūkis,
UAB

88

Gatvių apšvietimas, šiukšlių surinkimas ir
išvežimas, želdinių priežiūra, statyba,
remontas, kelių priežiūra, pirčių priežiūra

173,017.26

11

ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“

80

Žemės ūkio veikla

314,059.22

12

UAB „Verbūnų duona“

74

Duonos ir pyrago gaminių gamyba

594,243.27

13

UAB „Senasis Paventys“

74

Konditerijos gaminių gamyba

69,864.90

14

Uždaroji akcinė bendrovė
„Šiaulių agrocentras“

66

Žemės ūkio veikla

282,825.98

15

UAB „Gausuva“

63

Dėvėti drabužiai - didmeninė prekyba

106,096.87

16

Kuršėnų vandenys, UAB

55

Vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymas

199,824.31

17

UAB „Autogedas“

53

Automobilių, autobusų, motociklų, laivų, kitų
transporto priemonių salonų remontas,
tiuningas. Laivų gamyba, prekyba,
restauravimas. Senovinių automobilių
restauravimas.

69,958.60

18

UAB „Medingė“

52

Statybos darbai

93,104.19

19

UAB „Exto“

52

Elektros tinklų projektavimas ir statyba

222,203.17

20

Algimanto Stanevičiaus
įmonė

48

Mažmeninė prekyba, konditerijos gaminių
gamyba

93,468.24

Duomenys apie mokesčių mokėtojų sumokėtus mokesčius atrenkami iš įmokų, sumokėtų į VMI biudžeto
pajamų surenkamąsias sąskaitas, įvertinus mokesčių mokėtojui grąžintą permoką bei Muitinės administruojamų
mokesčių permokos įskaitymus VMI nepriemokai padengti ir VMI administruojamų mokesčių permokos įskaitymą
Muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai padengti
Jei juridinis asmuo per atitinkamus kalendorinius metus yra mokėjęs įmokas į VMI biudžetą,
pateikiamas suminis tų kalendorinių metų rezultatas
*Jei juridinio asmens susigrąžinta mokesčių suma didesnė už per kalendorinį laikotarpį sumokėtą sumą,
mokesčių suma pateikiama su minusu ženklu

Ginto Vaičėno įmonė "Šoklys" užima 30 vietą TOP 500 juridinių asmenų Lietuvoje
(išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas) į VMI sąskaitą sumokėjusių daugiausiai mokesčių ir kitų
įmokų. Įmonė sumokėjo 21,387,942.66 eurų mokesčių. Įmonėje dirba 12 darbuotojų. Įmonės
specializacija: didmeninė prekyba naftos produktais. Benzinas, dyzelinis kuras.
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Lietuvos statistikos departamento ofcialios statistikos portalo duomenimis, vidutinis
mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių rajone 2015 m. III ketv. buvo 601,4 Eur. (2014 m. – 515
eurų).
7. Su viešosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla
Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą buvo siekiama:
1. Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias TVIC paslaugas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.
2. Kaupti, sisteminti ir platinti informaciją verslui aktualiais klausimais.
3. Organizuoti ir vykdyti verslo atstovų kvalifikacijos kėlimo programas.
4. Skleisti gerąją darbo patirtį ir skatinti verslumo idėjas Šiaulių rajono bendruomenėje
Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą (fiziniams asmenims
ketinantiems pradėti verslą, SVV subjektams, MVĮ atstovams ir kt.), Centras teikė verslo
informacijos, konsultavimo ir kitas paslaugas bei organizavo informacinius renginius, mokymus.
Verslo konsultacijų paslaugos
Verslo informacijos konsultacijos, 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 (įmonių įregistravimo procedūra,
mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai, licencijos ir t.t.); įmonės vidaus valdymas (vadyba,
projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir kt.); kitais aktualiais
klausimais (informacijos paieška IT sistemoje, mokėtini mokesčiai, deklaravimas, sutartys, su darbo
santykiais susiję klausimai ir kt.)
Fizinius asmenis, ketinančius pradėti verslą, domino kaip ir kur įsigyti verslo liudijimus ar
individualios veiklos pažymas, kiek kainuos verslo liudijimas, kokie mokesčiai jų laukia įsigijus
verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas, kada ir kaip reiks deklaruoti veiklos pajamas,
ES ar kitos paramos gavimo galimybės. Taip pat domino įmonių steigimo ir įregistravimo
procedūra, 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.
Fiziniai ir juridiniai asmenys informacijos dažniausia teiraudavosi IT arba telekomunikacijų
pagalba bei atvykdavo į Centrą. 2015 m. fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, SVV
subjektams, MVĮ atstovams buvo suteikta 190 val. verslo informacijos konsultacijų paslaugų
(konsultuota 175 asmenų). Šios paslaugos klientų pageidavimu buvo teikiamos žodžiu, raštu ir
elektroniniu paštu klientams aktualiais klausimais.
Informaciniai renginiai (seminarai, konferencijos, susitikimai) ir mokymai
Verslo informacinių renginių, mokymų paslaugos buvo teikiamos fiziniams asmenims
ketinantiems pradėti verslą, SVV subjektams bei MVĮ atstovams ir kt. Temos parinktos
atsižvelgiant į verslo aktualijas. Viso per 2015 metus jų buvo 25. Šiuose renginiuose dalyvavo 364
dalyviai. Bendra renginių trukmė – 83 val. Vidutinis vieno renginio auditorijos dydis ~ 16 dalyviai.
12 lentelė. Vykdyti informaciniai renginiai ir mokymai 2015 m.
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Renginys

Data

Lektorius

Dalyviai

Konferencija „Verslas šiandien
ir rytoj“
Seminaras „2014 m. finansinė
atskaitomybė ir naujausi 2015
m. pakeitimai“
Nelaimingų atsitikimų 2014m
priežatys ir tendencijos.
Darbuotojų saugos ir sveikatos
aktų naujovės

2015-02-20

TVIC lektorius

50

2015-03-05

Samdytas lektorius

24

2015-04-29

Samdytas lektorius

14

7

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ekologinių produktų pristatymas
Mokesčių planavimo galimybės
ir grėsmės
Būk verslus Nuo nulio iki
mėnulio
Kaip parengti rinkodaros planą
Darbo kodekso praktinis
pritaikymas
Naujų klientų paieška
Priešgaisrinės saugos mokymai
Verslo teisės pagrindai
Verslo teisės pagrindai
Verslo teisės pagrindai
El. pašto panaudojimas versle
Pozityvus mąstymasverslininko gyvenimo pagrindas
Verslo teisės pagrindai
Verslo ABC
Verslo ABC
Verslo ABC
Viešas improvizuotas kalbėjimas
Verslo dirbtuvės Kūrybiškumo
lavinimo galimybės
Verslo dirbtuvės Verslo apranga
Verslo dirbtuvės Man pasiseks

2015-05-08
2015-06-02

Samdytas lektorius
Samdytas lektorius

15
21

2015-06-03

TVIC lektorius

12

2015-07-20
2015-08-26

TVIC lektorius
Samdytas lektorius

5
19

2015-09-02
2015-10-06
2015-10-13
2015-10-14
2015-10-15
2015-11-06
2015-11-09

TVIC lektorius
Samdytas lektorius
TVIC lektorius
TVIC lektorius
TVIC lektorius
TVIC lektorius
Samdytas lektorius

5
25
20
14
22
10
11

2015-11-26
2015-11-24
2015-11-24
2015-11-24
2015-12-02
2015-12-17

TVIC lektorius
TVIC lektorius
TVIC lektorius
TVIC lektorius
Samdytas lektorius
TVIC lektorius

37
22
25
24
17
6

2015-12-17
2015-12-22

TVIC lektorius
TVIC lektorius

12
22

Apibendrinant verslo konsultacijų, informacinių renginių, mokymų paslaugų teikimą,
galima teigti, kad ši vykdoma veikla yra prasminga bei duoda teigiamus rezultatus. Šiaulių rajono
turizmo ir verslo informacijos centro veikla yra gerai žinoma ir vertinama.
8. Su turizmo paslaugomis susijusi veikla
2015 m. Sausio 23 - 25 d. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras dalyvavo
tarptautinėje turizmo, kelionių, laisvalaikio ir sporto parodoje "Adventur 2015", kuri vyko Vilniuje
LITEXPO rūmuose. Ateik pasiruošęs! Tokį šūkį pasirinko tarptautinės turizmo ir aktyvaus
laisvalaikio parodos ADVENTUR organizatoriai. Parodos ADVENTUR 2015 akcentas –
KELIONES PLANUOK ATSAKINGAI. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras,
bendrame turizmo informacijos centrų stende pristatė mokymo įstaigų keliones su vaikais, ši tema
buvo skirta padėti ugdymo įstaigų atstovams ir tėvams, kokybiškai, atsakingai pasirinkti, planuoti ir
organizuoti keliones ir išvykas vaikams. Taip pat buvo pristatomos šeimų kelionės. Poilsis su su
kūdikiais ir mažaisiais: kaip planuoti, kur keliauti, kokius viešbučius pasirinkti, kokių papildomų
atsargumo priemonių imtis, kad atostogos visai šeimai būtų sklandžios ir malonios. Parodoje
ADVENTUR 2015 dalyvavo per 200 dalyvių iš 17 pasaulio šalių (Lietuva, Latvija, Estija,
Baltarusija, Čekija, Gruzija, Indonezija, Iranas, JAE, Lenkija, Portugalija, Turkija, Tailandas,
Tunisas, Norvegija, Suomija, Seišelių salos).
2015 m. vasario 6 d. Šiaulių rajono TVIC lankėsi parodoje „Balttour 2015“, kuri vyko
Rygoje (Latvija). Tai viena iš svarbiausių turizmo parodų Baltijos šalyse ir didžiausia turizmo
paroda Latvijoje. Dalyvavo įvairių šalių: Estijos, Latvijos, Švedijos, Turkijos ir kt. turizmo
informacijos centrų ir kitų turizmo sričių darbuotojai. Parodos metu įmonė pasidalino
informaciniais leidiniais su parodoje dalyvavusiais turizmo atstovais.
2015 m. balandžio 13 d. Šiaulių rajono TVIC dalyvavo susirinkime, Kurtuvėnų
regionininio parko direkcijoje, kuriame buvo aptartas planuojamas reprezentacinis renginys –
konferencija „Sveiki atvykę į Šiaulių kraštą“.
2015 m. balandžio 29 - 30 d. vyko reprezentacinis renginys – konferencija „Sveiki atvykę
į Šiaulių kraštą“. Renginys buvo skirtas administracijų turizmo specialistams, turizmo informacijos
centrų atstovams, kelionių agentūroms, asociacijoms, kitoms, turizmo paslaugas teikiančioms
įstaigoms.
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2015 m. gegužės 5 d. per televizijos laidą „Sodžius“ buvo rodomas reprezentacinis
renginys – konferencija „Sveiki atvykę į Šiaulių kraštą“, kuris vyko Kurtuvėnų regioninio parko
lankytojų centre (ratinėje) bei Naisiuose.
2015 m. gegužės 13 d. Šiaulių rajono TVIC dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
mokymuose, kuriuos organizavo Valstybinio turizmo departamentas prie ūkio ministerijos.
Mokymai vyko Telšiuose. Dalyvavo Lietuvos turizmo informacijos centrų turizmo srities
darbuotojai. Išklausėme pranešimus: Viešojo sektoriaus galimybės dalyvauti turizmo rinkodaroje ir
ES parama 2015-2020 m.; TIC elektroninių svetainių turinio marketingas; SEO įrankiai, TIC
tinklalapiuose; paieškų sistemos optimizavimas (praktiniai užsiėmimai). Buvo pristatyti Telšių
turizmo ištekliai.
2015 m. gegužės 25 d. BBC televizijos laidos apie maistą "The Hairy Bikers are David
Myers and Simon King" svečiai lankėsi Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre. Laidos
kūrėjai lankėsi visose trijose Baltijos šalyse. Objektai, kuriuos jie pasirinko Lietuvoje buvo tik du:
Nida ir Kryžių kalnas. Tai buvo didelė garbė, kad iš gausybės lankomų objektų Lietuvoje buvo
išrinktas Kryžių kalnas – apie kurį buvo rodoma visam pasauliui.
2015 m. birželio 1 d. Šiaulių rajono TVIC priėmė delegaciją iš Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos, kurie kartu su užsienio žurnalistais rengė reportažą apie
Lietuvos turizmo išteklius.
2015 m. birželio 22 d. Šiaulių rajono TVIC lankėsi Norvegijos karalystės gynybos ministre
Ine Eriksen Soreide. Vizito metu ministrė apsilankė turizmo centre. Ji buvo sužavėta Kryžių kalno
unikalumu ir istorija.
2015 m. birželio 25 d. Šiaulių rajono TVIC lankėsi delegacija iš Indijos.
2015 m. liepos 17 d. lankėsi Baltijos šalių agronomų sajungos delegacija, kurioje buvo
garbingi svečiai, kaip A. Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto dekanas Viktoras
Pranskietis ir Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkė Giedrė Butkienė bei kiti Lietuvos, Latvijos ir
Estijos agronomai. Šiaulių rajono TVIC su Baltijos šalių agronomų sajunga apsikeitė dovanomis ir
informacija, Kryžių kalne buvo pastatytas šiai progai skirtas kryžius.
2015 m. liepos 26 d. kaip ir kasmet Kryžių kalne vyko atlaidai. Šiemet į Kryžių kalną
pasimelsti atvykusių tikinčiųjų laukė staigmena – šv. mišios buvo aukojamos atnaujintoje
koplyčioje, iš kurios prieš 22-ejus metus visus laimino popiežius Jonas Paulius II. Prieš pamaldas
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino restauruotą koplyčią. Šiemet atlaiduose dalyvavo
premjeras Algirdas Butkevičius su žmona.
2015 m. rugpjūčio 29 d. Šiaulių rajono TVIC lankėsi Lietuvos karių asociasija „Keliautojų
klubas“, kurie atvyko dviračiais. Jų tikslas buvoaplankyti Kryžių kalną ir pastatyti kryžių.
2015 m. rugsėjo 4-6 dienomis vyko kasmetinis piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva.
2015 m. rugsėjo 28 d. pasaulinės turizmo dienos proga, Šiaulių rajono turizmo ir verslo
inforacijos centras, nemokamai organizavo vieną iš savo užsakomųjų ekskursijų „Nuo Angelų iki
vaiduoklių“, kurios metu buvo aplankyta Šiaulių rajono žymūs lankytini objektai, buvo
supažindinta su istorija, architektūra, kraštovaizdžiais, kulinariniu paveldu.
2015 m. spalio 1 d. tarptautinei senjorų dienai paminėti Šiaulių rajono TVIC organizavo
nemokamas ekskursijas senjorams po Kryžių kalną.
2015 m. spalio 7 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir Šiaulių rajono turizmo ir
verslo informacijos centras pratęsdamas fotografijos konkursą „Šiaulių rajonas gali nustebinti“ ir
vėl kvietė visus fotografuoti gražiausius Šiaulių rajono vaizdus, kurie galėtų reprezentuoti rajoną
leidžiamuose leidiniuose bei interneto svetainėse. Konkurse „Šiaulių rajonas gali nustebinti“
dalyvavo 7 autoriai. Nugalėtojus pasveikino Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir mero
pavaduotojas Algis Mačiulis. Šiemet buvo skiriami piniginiai prizai, kuriuos skyrė UAB "Grafų
baldai" ir UAB „Medingė“. Balsuoti už patikusią nuotrauką galėjo internautai ir speciali vertinimo
komisija. Susumavus rezultatus, Eglės Kuzminaitės ir Germantės Dambrauskaitės nuotraukos
pripažintos geriausios. Fotografijos konkurso nugalėtoja ir 150 eurų piniginio prizo laimėtoja už
nuotrauką „Kryžių kalnas“, paskatinamojo prizo už meniškiausią nuotrauką ir 125 eurų piniginio
prizo laimėtoja, už nuotrauką „Kuršėnų tvenkinys ryto rūke“.
2015 m. spalio 13 d. per televizijos laidą „Sodžius“ buvo rodomas reportažas apie Šiaulių
rajono TVIC ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos fotografijos konkursą „Šiaulių rajonas
gali nustebinti“ nugalėtojų apdovanojimus.
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2015 m. spalio 20 d. per televizijos laidą „Sodžius“ buvo rodomas Šiaulių rajono TVIC
pranešimas apie besibaigiantį turistų lankymosi sezoną ir nuveiktus darbus.
2015 m. lapkričio 7 d. Šiaulių rajono TVIC lankėsi Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, kuri
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centrui padovanojo šio maršruto tradicinį simbolį –
kriauklę.
2015 m. lapkričio 26 – 28 d. TVIC dalyvavo tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje
„Šiauliai 2015“, Šiaulių arenoje. Tai tradicinė, kasmetinė paroda, kuri 2015 m. vyko jau 20-tąjį
kartą, tai buvo jubiliejinė paroda. Kasmetinė verslo paroda suteikia puikią galimybę pademonstruoti
regiono pramonės, smulkaus bei vidutinio verslo potencialą ir taip įprasminti metų nuveiktus
darbus, pristatyti naujas idėjas.
2015 m. lapkričio mėn. Šiaulių rajono TVIC socialiniame tinkle facebook, paskelbė
konkursą Šiaulių rajono knygai laimėti. Gruodžio 1 d. buvo išrinkta ir apdovanota knygos laimėtoja.
2015 m. gruodžio 3 d. Šiaulių rajono TVIC dalyvavo mokymuose, kuriuos organizavo
Valstybinio turizmo departamentas prie ūkio ministerijos. Mokymai vyko Klaipėdoje. Dalyvavo
Lietuvos turizmo informacijos centrų turizmo srities darbuotojai.
2015 m. gruodžio 7-8 dienomis Šiaulių rajono TVIC lankėsi Vengrijos prezidentas ir
Vengrijos ambasadorius, kurie Kryžių kalne pastatė kryžių.
2015 m. gruodžio mėn., šventiniu laikotarpiu, Šiaulių rajono TVIC įžiebė eglutę turizmo
centre. Taip buvo stengiamasi žmonėms pakylėti šventiškas nuotaikas.
2015 m. gruodžio mėn. Šiaulių rajono savivaldybės administracija bendradarbiaujant su
Šiaulių rajono TVIC, išleido turistinį informacinį lankstinuką „Šiaulių rajono žemėlapis”, naujai
išleido ir papildė lankstinuką „Kaip nuvykti į Kryžių kalną“ bei pakartotinai išleido atnaujintą
užsakomųjų ekskursijų lankstinuką.
Remiantis užsienio turistų statistika ir atsižvelgiant į jų pageidavimus, Šiaulių rajono TVIC
bendradarbiaujant su įmone „Napoleonas“, išleido lankstinuką apie Kryžių kalną, kuriame yra 16
kalbų.
Šiaulių rajono TVIC siekdamas, kad turistas gautų kuo daugiau informacijos apie Šiaulių
rajoną ir jo populiariausius lankytinus objektus, ant pastato langų bus užklijuoti informaciniai langų
eskizai. Norėdami prisidėti prie Lietuvos garsinimo visus metus Šiaulių rajono turizmo ir verslo
informacijos centras prekiauja unikaliais, Lietuvos tautodailininkų, keramikų, gintaro meistrų ir kitų
amatininkų darbais. Taip pat TVIC galima įsigyti literatūros apie Lietuvą įvairiomis užsienio
kalbomis bei žemėlapių. Visus metus TVIC darbuotojai atnaujina ir papildo informaciją
internetinėje svetainėje www.siauliurajonas.lt, socialiniuose tinkluose bei kitoje internetinėje
erdvėje. Nuo 2015 metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos
centro internetinėje svetainėje www.siauliurajonas.lt. apsilankė 344471 žmonės.
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46

0
0
4
38
125
1812
2275
587
341

777
867
142
80
124

0

1884

0
104

6

0

0

0
0
0
0
38
135
244
0
22

46
14

453

14

0

0

0
Vakarų
Europa
Kitos

14

Šiaurės
Europa

0

Pietų
Europa

1079

Vidurio ir
Rytų
Europa

769

213

Šiaurės
Amerika
Azija

8

Pietų ir
vidurio
Amerika

15

Afrika
Pietų
Afrika
Australija
ir
Okeanija

15 lentelė. Užsakytos ekskursijos tarpininkaujant TVIC 2015 metais.
Kalba
Balandis
Lietuvių
Anglų
Rusų
Vokiečių

Gegužė
3

1

Mėnuo
Birželis
4
1

Rugsėjis

Spalis

1

2

16 lentelė. Šiaulių rajono lankytojų skaičius 2015 metais (Pagal įstaigų pateiktus duomenis)
Objektai, lankytinos vietos

Šiaulių rajono savivaldybės etninės
kultūros ir tradicinių amatų centras
Kurtuvėnų regioninio parko kempingas
Grafo Zubovo viešbutis-restoranas
Užeiga-motelis Smakų smakas
Viso:

Lankytojų skaičius 2015 m.
Lietuvių lankytojų skaičius
Užsieniečių lankytojų
skaičius
8049
20000

700

1159

-

10000

3000

39208

3700

Naisiai – 2015 metų lankytojų skaičius > 200 000
17 lentelė. Šiaulių rajono TVIC užsakomųjų ekskursijų 2015 metais ataskaita.
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Ekskursijos pavadinimas
Nuo angelų iki vaiduoklių
Pakvailiokime gamtoje su angelais ir žirgais
Nepažinti nuotykiai
Kryžių kalnas

Adrenalinas

Data

Žmonių
skaičius

Užsakovų
miestas/rajonas

2015-01-02
2015-09-28

13
16

Kuršėnai
Šiauliai

2015-05-20
2015-02-22
2015-04-30
2015-05-25
2015-06-01
2015-07-17
2015-08-29
2015-09-04
2015-09-13
2015-09-28
2015-10-01
2015-11-07
2015-11-27

16
12
32
6
20
40
20
12
19
15
18
30
4

Panevėžys
Vokietija
Lietuva
JAV
Lietuva
Vilnius
Lietuva
Alytus
Kretinga
Panevėžys
Lietuva
Lietuva
Lenkija

-

-

-

9. Kiti parengti, įgyvendinti projektai, paraiškos
Ataskaitiniais metais Centras užsakovams parengė 3 (tris) Lietuvos darbo biržos vietinio
užimtumo iniciatyvų projektus:
 Pirmo projekto vertė 112500,00 eurų. Projekte buvo numatyta įsteigti 6 naujas darbo
vietas.
 Antro projekto vertė 65910,00 eurų. Projekte buvo numatyta įsteigti 3 naujas darbo
vietas.
 Trečio projekto vertė 71200,00. Projekte buvo numatyta įsteigti 4 naujas darbo vietas.
Centras užsakovui parengė paraišką ir padėjo įgyvendinti projektą neįgaliųjų darbo
vietų steigimo subsidijavimui. Subsidijos dydis 24 000 eurų, įkurtos 2 darbo vieta neįgaliesiems
asmenims su 45-55 proc. darbingumo lygiu, projekto įgyvendinimo trukmė 5 mėnesiai. Projekto
metu buvo įsigyti 2 (du) atraminiai kranai ir įdarbinti tiltinio krano operatoriai.
Centras užsakovui parengė verslo planą Lietuvos kredito unijos projektui „Verslumo
skatinimas“ Įmonės apyvartinėms lėšoms gauti, verslo plano vertė 20000,00 eurų.
Centras užsakovams parengė 4 (keturias) paraiškas įmonėms gauti lėšas pagal priemonę
"Dalinis palūkanų kompensavimas" iš INVEGOS.
Centras užsakovams paruošė ir įgyvendino 2 (du) projektus ruoštus pagal Asociacijos
„Šiaulių rajono vietos plėtros strategija“, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ I prioriteto „Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonės
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Gyvenamosios aplinkos, viešosios erdvės tvarkymas ir
kūrimas“:
1. Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis "Spindulėlis". Projektas „Aplinką kuriame kartu“. Projekto
vertė – 26008,74 eurų.
2. Asociacija „Voveriškių bendruomenė". Projektas ,,Aktyvus jaunimas – ateities kūrėjas“.
Projekto vertė – 48270,00 eurų.
Centras parengė paraišką gauti kompensaciją išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines
sistemas euro įvedimui. Gauta 350,44 eurų kompensacija.
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Centras parengė paraišką ir gavo 247,99 eurų subsidiją iš UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
pagal priemonę „Parama pirmajam darbui“.
Centras paruošė ir pateikė pasiūlymą dėl viešųjų darbų įgyvendinimo. Pagal pasirašytą 2015 m.
kovo 27 viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr.UR-17/VD3-8(3.73) gauta 1731,07
eurų subsidija.
Centras partnerio teisėmis dalyvavo Marijampolės verslo centro ruoštame projekte, pagal LR
Ūkio ministerijos priemonę „Asistentas – 4“. Projektas finansavimo negavo.
Centras partnerio teisėmis dalyvavo VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centro ruoštame projekte
"Paslaugų jaunimui teikimo programa", pagal LR Socialinės apsaugos ministerijos priemonę
„Jaunimo garantijų iniciatyvos“. Projektas finansavimo negavo.
Centras partnerio teisėmis dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
įgyvendintame projekte „Verslo ir amatų akademija“. Buvo teikiami verslo pradžios mokymai
Šiaulių rajono kaimuose.
10. Kita veikla
Centras aktyviai dalyvauja Verslo centrų ir Turizmo centrų asociacijose. Dalyvaujama jų
organizuojamuose mokymuose.
Centras draugauja su Latvijos „Tērvetes dabas parks, Tērvetes tūrisma informācijas centrs”,
„Dobeles Tūrisma informācijas centrs”, vykstama pasidalinti, pasisemti patirties. Planuojama
pasirašyti bendradarbiavimo protokolus ir sutartis, kurios padėtų dalyvauti Europos Sąjungos
skelbiamuose projektuose.
Centras bendradarbiauja su Šiaulių kolegija. Dalyvaujama studentų baigiamuosiuose
atsiskaitymuose, paskaitose. Į turizmo centrą kiekvienais metais priimami studentai atlikti praktiką.
2015 m. Centrui buvo suteikta konsultanto kvalifikacija pagal konsultavimo
sritį 6.5 „LEADER metodo įgyvendinimo klausimai". Mokymai vyko Žemės ūkio ministerijos
Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centre (Akademija, Kauno raj.).
11. Veiklos plano vykdymas pagal priemones
2015 m. Centro veiklos plano vykdymas pagal priemones pateikiamas 1 priede.
12. Informacija apie įstaigos ataskaitiniu laikotarpiu pasiektus kiekybinius rodiklius
2015 m. Centro pasiekti kiekybiniai rodikliai pateikiami 2 priede.
13. Informacija apie įstaigos ataskaitiniu laikotarpiu pasiektus veiklos poveikio rodiklius
2015 m. Centro pasiekti kiekybiniai veiklos poveikio rodikliai pateikiami 3 priede.
14. Gautos ir uždirbtos lėšos per finansinius metus
Centras įgyvendino Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. ekonominės plėtros ir
visuomeninių iniciatyvų skatinimo programą, finansuojamą iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
lėšų, jai įgyvendinti buvo skirta 47300,00 Eur. (2015 m. vasario 3 d. Šiaulių rajono savivaldybės
biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SRZ-108(3.54) – 40600,00 eurų; 2015 m. gruodžio 15 d.
Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. SRZ-108(3.54) papildomas
susitarimas – 6700,00 eurų).
7 lentelė. 2015 m. Centro gautos lėšos, jų šaltiniai per 2015 metus ir palyginimas su 2014 m.
Eil.
Nr.

1.

Finansavimo šaltiniai/
paslaugų rūšis

Pajamos už parduotas
prekes, suteiktas paslaugas

Gautos ir uždirbtos lėšos, Eur

Ataskaitinių metų palyginimas su
praėjusiais metais

Per ataskaitinius
2015 metus

Per praėjusius
2014 metus

Eur (+/-)

Proc.

78264

82619

-4355

-5%

13

2.

Savivaldybės biudžeto lėšos

47300

47787

-487

-1%

3.

Kitos pajamos
(kompensuotos pajamos:
Invega, Euro, viešieji darbai,
projekto ilg.turto nusid. Ir
kt. )

2475

2088

387

19%

128039

132494

-4455

-3%

Iš viso

15. Surinkta rinkliava už automobilių stovėjimą aikštelėje prie Kryžių kalno
Nuo 2008 metų Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centrui Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-172 „Dėl vietinės rinkliavos už
leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių rajono viešosiose vietose išdavimą nuostatų
patvirtinimo“ pavesta rinkti vietinę rinkliavą už automobilių stovėjimą aikštelėje prie Kryžių kalno.
Įgyvendinant šį sprendimą Centras nuolat skiria didelį dėmesį priskirtai veiklai vykdyti.
Per 2015 m. už stovėjimą aikštelėje juridiniams asmenims buvo išrašytos 1318 vnt. PVM sąskaitos
faktūros. Į Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą pervesta 42639,54 eurų vietinės rinkliavos.
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Iš grafiko matyti, kad surenkama rinkliava už stovėjimą aikštelėje prie Kryžių kalno kasmet
didėja. Tai lemia didėjantis Kryžių kalno lankomumas ir autobusų, lengvųjų automobilių didėjantis
sąmoningumas, statyti transporto priemones tam skirtose vietose.
Vietinė rinkliava yra PVM neapmokestinamas objektas. Nuo 2010 m. balandžio mėn.
Centras yra PVM mokėtojas. Centras, vykdantis ekonominę veiklą ir valstybės funkcijas, kurios
nėra PVM objektas, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų bendroms
įstaigos reikmėms pirkimo PVM tuo atveju, jeigu šių prekių (paslaugų) įsigijimo išlaidos yra
netiesiogiai susijusios su šio įstaigos ekonomine PVM apmokestinama veikla, t. y. sudaro dalį jo
bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji jo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos dalis.
Vadovaujantis PVM įstatymo 58 str. 1 dalies bei 59 str. nuostatomis, mišrią veiklą vykdantis
Centras privalo įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių bei paslaugų tiesiogiai skirtų PVM
apmokestinamų paslaugų teikimui, bei vietinei rinkliavai skirtų prekių bei paslaugų pirkimo PVM
dalį, proporcingai tenkančią PVM apmokestinamų paslaugų teikimui. Centrui kasmet atsiranda
prievolė sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau - PVM) nuo surinktos rinkliavos sumos. Už
2015 mokestinius metus 2016 metais mokėtinas PVM už vietinę rinkliavą yra 3252,00 eurų.

Renkant rinkliavą už stovėjimą aikštelėje prie Kryžių kalno yra taip pat yra patiriamos
rinkliavos surinkimo papildomos išlaidos: kanceliarinės prekės, užtvaro remontas, banko komisiniai
(grynų pinigų įnešimas, banko kortelių skaitytuvo komisiniai, bankinių pervedimų komisiniai),
komunalinės išlaidos.
16. Sąnaudos per finansinius metus
Pagal Centro apskaitos tvarką pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti patirta – 116997,00
eurų sąnaudų. Šią sumą sudaro darbo užmokestis darbuotojams, socialinio draudimo išlaidos,
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ilgalaikio turto nusidėvėjimas, sunaudota elektros, šiluminė energija, ryšių paslaugos, transporto
eksploatavimo sąnaudos, ūkinės prekės, parduotų prekių savikaina, žaliavos ir medžiagos tiesiogiai
priskirtos pagrindinei veiklai vykdyti.
8. Lentelė. Centro sąnaudos per 2015 metus ir palyginimas su 2014 metais.
Eil.
Nr.

Sąnaudų pavadinimas

Sąnaudos, Eur

Ataskaitinių metų palyginimas
su praėjusiais metais

Per ataskaitinius
2015 metus

Per praėjusius
2014 metus

Eur (+/-)

Proc.

1

Parduotų prekių savikaina

17845

20341

-2496

-12%

2

Darbuotojų išlaikymo

65474

64752

722

1%

3

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

1773

3427

-1654

-48%

4

Patalpų išlaikymas
(J.Basanavičiaus g.7 ir
Domantų k.15)

12292

14063

-1771

-13%

5

Ryšių paslaugos (Mezon,
Teo, Tele2, Omnitel ir kt.)

1569

1540

29

2%

6

Transporto išlaikymas

1348

4912

-3564

-73%

7

Kitos veiklos (ūkinės prekės,
kanceliarinės prekės ir kt.)

16696

16248

448

3%

Iš viso

116997

125283

-8286

-7%

2015 m. Centro darbo užmokečio išlaidos sudaro 65474,00 eurų. Direktorei per ataskaitinį
laikotarpį priskaičiuota darbo užmokesčio suma (su mokesčiais) – 11468,54 Eur, išmokėta
komandiruotpiningių – 34,20 eurų, kitos išmokos direktorei išmokėtos nebuvo. Centro kolegialiam
organui - tarybai, jos nariams, Centro dalininkams bei su jais susijusiems asmenims jokios išmokos
nebuvo mokamos.
2015 m. Centro valdymo išlaidos sudaro 116997,00 eurų.
17. Problemos ir siūlymai
Viena iš problemų, su kuria susiduria Centras yra žmogiškieji ištekliai. Nors Centras yra
sudaręs sutartis su įvairiomis aptarnaujančiomis įmonėmis atskirų infrastruktūros rūšių
aptarnavimui – elektros, šilumos, apsaugos – pastatų administravimas vis tiek užima daug darbo
laiko. Reikėtų dar vieno darbuotojo, užsiimančio grynai patalpų ūkinių reikalų sprendimu, tačiau
turimi finansiniai resursai neužtikrina jo išlaikymo.
Dėl lėšų trūkumo Centrui sudėtinga yra išleisti naujų informacinių leidinių turistams.
Norėtusi per metus išleisti apie 100 000 vnt. tiražo leidinių. Valtybinio turizmo departamento
duodama medžiaga nepatenkinta atvažiuojančių turistų srautų. Dažnai Turizmo departamento
dalinama medžiaga būna kelių metų senumo.
Sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.) yra didelis darbo krūvis. Per dieną turizmo
informacijos klausia >1000 turistų. Vienu metu dviem žmonėms tenka surinkti rinkliavą, išrašyti
sąskaitas, teikti turizmo informaciją, parduoti suvenyrus. Dėl tokio darbo krūvio Centras sezono
metu negali išvysti savo organizuojamų ekskursijų, teikti gido paslaugų į Kryžių kalną.
Nedaug laiko ir resursų galime skirti darbuotojų kompetencijos bei kvalifikacijos kėlimui.
Apsiribojame daugiausia dalyvaudami nemokamuose mokymuose, organizuojamuose kitų
institucijų bei organizacijų.
Lėšų trūkumas neleidžia Centrui atnaujinti ir įrengti naujų įvažiavimo užtvarų su
šiuolaikinėmis įvažiavimo kontrolėmis, kurios padėtų valdyti įvažiavimo ir išvažiavimo srautus iš
aikštelės prie Kryžių kalno. Užtvarus galima atnaujinti 2 variantais:
1. Esant dabartinėms kainoms (8 variantai kainų). Prie įvažiavimo/išvažiavimo sumontuojami
automatinai užtvarai (užtvarų ilgis 7m). Prieš įvažiavimo užtvarą ir už jo po kelio danga įrengiamos
elektromagnetinės kilpos. Kirtus pirmąją kilpą užtvaras atidaromas , kirtus antrą- automatiškai
uždaromas. Klientai informaciniame centre susimoka pagal nustatytą tarifą skirtingoms transporto
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priemonėms. Po apmokėjimo darbuotojas bar kodų bilietų generatoriaus-spausdintuvo pagalba
atspausdina bilietą . Klientas prie išvažiavimo užtvaro įrengtame terminale įdeda bilietą į bar kodų
saitytuvą, užtvaras atidaromas. Automobiliui kirtus elektromagnetinę kilpą, įrengtą už užtvaro,
užtvaras užsidaro. Darbuotojai išvažiuoja naudodami plastikines nuotolines korteles, jas
priartindami prie kortelių skaitytuvo, įrengto išvažiavimo terminale.
2. Esant valandiniam arba dviejų kainų tarifams (lengvieji automobiliai, autobusai). Automatinė
automobilių valstybinių numerių atpažinimo ir administravimo, ilgalaikio, trumpalaikio ir
darbuotojų stovėjimo aikštelių įvažiavimo-išvažiavimo įrenginių stebėjimo, kontrolės ir valdymo
programinė ir techninė įranga, su išankstine parkavimo rezervavimo ir apmokėjimo už automobilių
stovėjimą internetu programine įranga (ilgalaikiam automobilių parkavimui).
Planuojami sekantys atvykimo/išvykimo į/iš aikštelių scenarijai:
 Transporto priemonė, kurios valstybiniai numeriai yra įvesti į rezervacijos sistemą, vykdant
stovėjimo rezervaciją internetu, atvykus ir identifikavus valstybinius numerius, automatiškai
įleidžiama į stovėjimo aikštelę. Išvykstant, jei stovėjimo laikas neviršytas, lyginant su rezervuotu,
identifikavus valstybinius numerius, išleidžiama iš stovėjimo aikštelės. Jei automobilis stovėjimo
aikštelėje prastovi ilgesnį laiką, nei rezervuota, privažiavus prie išvažiavimo įrenginio, automobilis
nėra išleidžiamas iš aikštelės, vairuotojas pasikalbėjimo įrenginio pagalba susisiekia su
informaciniu centru, kur patikrinus informaciją apie stovėjimo rezervavimo terminus, jis
nukreipiamas primokėti už viršytą stovėjimo laiką, mokėjimo kasoje. Automatinėje mokėjimo
kasoje esančios klaviatūros pagalba, suvedus automobilio valstybinį numerį, parodoma, kokią sumą
reikia primokėti už papildomą stovėjimo laiką. Sumokėjus atitinkamą sumą, vienu iš galimų
atsiskaitymo kasoje būdų, automobilis, identifikavus valstybinius numerius, išleidžiamas iš
stovėjimo aikštelės. Rezervacijos sistemoje turi būti numatytas ir papildomai rezervuojamas
protingas laiko tarpas tokiems atvejams, kaip skrydžio vėlavimas ir pan.
 Transporto priemonės, kurių vairuotojai atvyksta be išankstinės rezervacijos, identifikavus
valstybinius numerius, automatiškai įleidžiamos į stovėjimo aikštelę. Išvykstant, automatinėje
mokėjimo kasoje esančios klaviatūros pagalba, suvedus automobilio valstybinį numerį, parodoma,
kokią sumą reikia mokėti už stovėjimo laiką. Sumokėjus atitinkamą sumą, vienu iš galimų
atsiskaitymo kasoje būdų, automobilis, identifikavus valstybinius numerius, išleidžiamas iš
stovėjimo aikštelės. Jei automobilio vairuotojas nesumokėjo už stovėjimą, privažiavus prie
išvažiavimo įrenginio, automobilis nėra išleidžiamas iš aikštelės, vairuotojas pasikalbėjimo
įrenginio pagalba susisiekia su informaciniu centru ir yra nukreipiamas susimokėti už stovėjimo
laiką, mokėjimo kasoje.
 Įmonės tarnybinis ir darbuotojų transportas, įleidžiamas į atitinkamą stovėjimo aikštelę
identifikavus valstybinius numerius ir sulyginus su duomenų bazėje suvestais automobilių
numeriais, kuriems suteikta teisė įvažiuoti į vieną ar kitą stovėjimo aikštelę. Išvykstant,
identifikavus valstybinius numerius, automobilis išleidžiamas iš stovėjimo aikštelės.
 Spec. transportas, kuriam įmanoma nuskaityti valstybinius numerius, įleidžiamas ir išleidžiamas iš
aikštelės analogiškai tarnybiniam/darbuotojų transportui. Transportas, kurių valstybinius numerius
neįmanoma identifikuoti dėl jų konstrukcijos ir specifikos (traktoriai, sniego valymo mašinos ir
pan.), turi būti identifikuojamos pagal jų gabaritus.

Direktorė

Kristina Duseikaitė
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1 PRIEDAS
Viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro
2015 m. veiklos plano vykdymas pagal priemones
Eil.
Nr.
1

Priemonės
pavadinimas
Šiaulių rajono
savivaldybės
ekonominės plėtros ir
visuomeninių
iniciatyvų skatinimo
programa

Priemonės aprašymas
Plėtoti viešąsias paslaugas verslui
Plėtoti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, tokias kaip:
informacijos, konsultacijų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo,
metodinių ir kitų paslaugų verslo pradžios, verslo planavimo,
finansavimo šaltinių paieškos, finansų tvarkymo, personalo valdymo,
inovacijų aktyvinimo, technologijų plėtojimo ir kitais verslui
aktualiais klausimais teikimą įvairiomis komunikacijos priemonėmis
lengvatinėmis sąlygomis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir
(arba) fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą.
Didinti įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą per
įmonių eksporto, inovatyvumo skatinimą, produktų ir paslaugų
kokybės gerinimą. Stiprinti verslo ir mokslo partnerystę bei regiono
įmonių bendradarbiavimą. Padėti Šiaulių rajone veikiančioms
įmonėms prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų. Skatinti socialiai
pažeidžiamų grupių (jaunimo, moterų, neįgaliųjų ir kt.) verslumą.
Uždaviniai:
1.Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias TVIC paslaugas, atsižvelgiant į
vartotojų poreikius.
2. Kaupti, sisteminti ir platinti informaciją verslui aktualiais
klausimais.
Sudaryti palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai
Įgyvendinant šį tikslą siekiama sukurti vieningą ir efektyvią verslo
plėtros ir skatinimo sistemą, kuri sudarytų palankias sąlygas Šiaulių
rajono smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimuisi bei naujų darbo vietų
steigimui, skatintų įmonių vadovus, vadybininkus ir specialistus kelti
kvalifikaciją, skatintų darbuotojų profesinį mokymą, sudarytų lygias

Įvykdymo
terminas
2015-01-01
2015-12-31

Rezultatas
Planuotas
Konsultuotų
verslininkų skaičius
(vnt.) 100
Suteiktų
konsultacijų
skaičius (val.) 200
Mokymų skaičius
(vnt.) 2

Pasiektas
Konsultuotų
verslininkų
skaičius (vnt.) 128
Suteiktų
konsultacijų
skaičius (val.) 200
Mokymų skaičius
(vnt.) 2

Panaudotos
lėšos, tūkst.
Eur

47,30

2015-01-01
2015-12-31

Surengtų
informacinių
seminarų, diskusijų,
susitikimų skaičius
(vnt.) 1

Surengtų
informacinių
seminarų,
diskusijų,
susitikimų
skaičius (vnt.) 1
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galimybes verslininkams gauti kokybiškas ir nepriklausomas
paslaugas (teorines ir praktines žinias, informaciją, patarimus ir
konsultacijas), formuotų teigiamą verslininko įvaizdį.
Uždaviniai:
1.Organizuoti ir vykdyti verslo atstovų kvalifikacijos kėlimo
programas.
2.Skleisti gerąją darbo patirtį ir skatinti verslumo idėjas Šiaulių
rajono bendruomenėje
Formuoti Šiaulių rajono, kaip turizmui patrauklaus krašto,
įvaizdį
Šiuo programos tikslu siekiama įgyvendinti Šiaulių rajono
savivaldybės politiką turizmo srityje; skatinti ir vystyti turizmo plėtrą
Šiaulių rajone; kurti atviro, jaukaus, svetingo, šilto bei saugaus rajono
įvaizdį; skatinti turizmo verslo atstovus bei rajono bendruomenę
prisidėti prie turizmo plėtros; analizuoti ir skatinti naujų turizmo
produktų vystymąsi. Svarbu pasiekti, kad Šiaulių rajonas,
išnaudodamas turimus kultūrinius, rekreacinius, turizmo išteklius
būtų patrauklus verslo bei poilsio turistams.
Uždaviniai:
1.Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą.
2.Vykdyti Šiaulių rajono turizmo rinkodarą.
3.Turizmo išteklių bei paslaugų gerinimas.

2015-01-01
2015-12-31

Organizuotų
konferencijų
skaičius (vnt.) 1

Organizuotų
konferencijų
skaičius (vnt.) 1

Sukurta
naujų
(atnaujinta) turizmo
paslaugų
objektų
(vnt.) 1
Išleista
informaciniųpažintinių leidinių
apie rajoną (vnt.)
1000
Parodų,
verslo
misijų,
kuriose
buvo
pristatytas
Šiaulių
rajonas,
skaičius (vnt.) 2
Turistų,
apsilankiusiu
Šiaulių
rajone,
skaičius
(vnt.).
100000
Lankytojų
apsilankymas
internetinėje
svetainėje
www.siauliurajonas
.lt (vnt.) 100000
Spaudos komentarų
ir TV laidų skaičius
(vnt.) 1

Sukurta
naujų
(atnaujinta)
turizmo paslaugų
objektų (vnt.) 2
Išleista
informaciniųpažintinių leidinių
apie rajoną (vnt.)
9000
Parodų,
verslo
misijų,
kuriose
buvo pristatytas
Šiaulių rajonas,
skaičius (vnt.) 2
Turistų,
apsilankiusiu
Šiaulių
rajone,
skaičius
(vnt.).
178905
Lankytojų
apsilankymas
internetinėje
svetainėje
www.siauliurajon
as.lt (vnt.) 344471
Spaudos
komentarų ir TV
laidų
skaičius
(vnt.) 4
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2

Mokamų paslaugų
teikimas tikslinėms
grupėms, verslo
subjektams ir
asmenims,
planuojantiems jais
tapti.

Plėtoti mokamas paslaugas tikslinėms grupėms (bendruomenės,
asociacijos ir kt), verslo subjektams ir asmenims planuojantiems jais
tapti.

2015-01-01
2015-12-31

Sukurtų
naujų
darbo vietų turizmo
sektoriuje skaičius
(vnt.).1

Sukurtų
naujų
darbo
vietų
turizmo sektoriuje
skaičius (vnt.).1

Parengta paraiškų
(projektų) verslo
subjektams skaičius
(vnt.) 1
Parengtų paraiškų
skaičius tikslinėms
grupėms (vnt.) 1

Parengta paraiškų
(projektų) verslo
subjektams
skaičius (vnt.) 9
Parengtų paraiškų
skaičius
tikslinėms
grupėms (vnt.) 2
Suteikta
konsultacijų (vnt.)
190
Ūkio subjektų
steigimo
dokumentų
ruošimas (vnt.) 6

Suteikta
konsultacijų (vnt.)
10
Ūkio subjektų
steigimo
dokumentų
ruošimas (vnt.) 2
Iš viso

80,72

128,02
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2 PRIEDAS
Viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro
per ataskaitinį laikotarpį pasiekti kiekybiniai rodikliai
Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

1.

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

2.

Matavimo
vienetas
val.

Pasiektas rezultatas

konsultuotų asmenų
skaičius

190

210

175
val.
mokymų skaičius
dalyvių skaičius
val.
renginių skaičius
dalyvių skaičius

10
152
72
15
364

t. sk.:
regiono tikslinėms grupėms (vietinėms
veiklos grupėms, jaunimui, moterims,
žmonėms su negalia ir kt.)

renginių skaičius

13

dalyvių skaičius

344

verslumą ir verslo kultūrą ugdantys
renginiai (geriausios įmonės konkursas,
gerosios verslo patirties sklaida, verslo
dienos, mugės, parodos, atvirų durų dienos
ir kt.)
Parengta verslo planų

renginių skaičius

2

dalyvių skaičius

20

skaičius

0

Parengta paraiškų (projektų) verslininkams
Procentas finansuotų paraiškų (projektų)
skaičiaus santykis su bendru skaičiumi
Parengta paraiškų (projektų) įstaigos
veiklos plėtojimui
Pritrauktos lėšos įstaigos veiklos plėtojimui
Darbas su regiono tikslinėmis grupėmis
(vietinės veiklos grupės, jaunimas, moterys,
žmonės su negalia, ir kt.)

skaičius
procentai

9
67

skaičius

6

tūkst. Eur
parengtų paraiškų
skaičius, iš jų

2,3
2

skaičius paraiškų
gavusių finansavimą

2

skaičius
skaičius

9000
344471

3.

Suorganizuota mokymų

4.

Suorganizuota informacinių
verslininkams iš viso:

4.1.

4.2.

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

11.
12.

renginių

Išleista informacinių biuletenių/leidinių
TVIC tinklalapyje apsilankę lankytojai
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3 PRIEDAS
Viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro
per ataskaitinį laikotarpį pasiekti veiklos poveikio rodikliai
Eil.
Nr.
1.

2

3.

4.
5.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas
skaičius

Pasiektas
rezultatas
5

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

skaičius

1

skaičius

23

Pritrauktos investicijos regiono verslo
plėtrai
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai,
gavę finansinę paramą

tūkst. Lt

0

subjektų skaičius
lėšų suma, tūkst. Lt

8
0,47

Įregistruota įmonių

Viešosios įstaigos indėlis
(Pažymėti viešosios įstaigos suteiktų paslaugų įtaką pasiektam rezultatui )
Įregistruotų įmonių pavadinimas:
1 MB „Spaudos kišenė“
2. IĮ Elektros projektai ir KO
3.UAB „Kuršėnų konditerija“
4.UAB „Ailanta“.
5. MB „Audronės dizaino inovacijų studija“
6. UAB Teknitas
Asmenų, pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą ar įregistravus
individualią veiklą pagal pažymą vardas ir pavardė:
1.Žyginta Ivanavičienė
1.MB „Spaudos kišenė“ – prekyba 2 darbo vietos;
2. IĮ Elektros projektai ir KO–paslaugos 2 darbo vietos;
3.UAB „Kuršėnų konditerija“ – konditerijos gaminiai 15 darbo vietų;
4.UAB „Ailanta“ – statybos paslaugos 2 darbo vietos.
5. MB „Audronės dizaino inovacijų studija – keramikos dirbiniai 1darbo
vieta
6. UAB“Teknitas“- didmeninė mažmeninė prekyba 1 darbo vieta
0
Kompensuotos naujų įmonių steigimo išlaidos.
Paruošti dokumentai tiesioginei paramai gauti iš Šiaulių rajono SVV
rėmimo fondo.
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