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I.Bendra informacija
VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius įsteigtas 1999 m. sausio 08 d. veiklą pradėjo 2000 m. vasario 04 d.
1.VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
1 lentelė

Eil.Nr.

Dalininkas

1.

Lietuvos Respublikos Ūkio
ministerija*
Šiaulių miesto savivaldybė
VšĮ Šiaulių regiono plėtros
agentūra**
Viso

2.
3.

Indėlis
Eurais

2016 01 01
%

Indėlis
Eurais

2016 12 31
%

738 336,42

98,84

747 025,02

100

8 688,60
747 025,02

1,16
100

747 025,02

100

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr.1181“Dėl viešųjų įstaigų dalininko turtinių ir
neturtinių teisių ir pareigų perdavimo“ Viešosios įstaigos ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS dalininko teises,
kurias valdė LR Ūkio ministerija, buvo perduotos kitai dalininkei - Šiaulių miesto savivaldybei.
**2016 m. lapkričio 21 d. VšĮ ŠRPA dalininko teisių ir kapitalo Viešojoje įstaigoje Šiaulių verslo inkubatoriuje pirkimo –
pardavimo sutartis ir aktas.

2.Pagrindiniai finansiniai rodikliai
2 lentelė

Eil.
Nr.

Rodiklis

1.
2.
3.

Pajamos per finansinius metus viso
Per finansinius metus patirtos sąnaudos
Per finansinius metus finansavimo
pajamos*

2015 m. EUR
82 200
175 971
75 816

2016 m. EUR
92 807
175 914
86 763

Pokytis %
+12,9
-0,03
+14,4

*Iš vykdytų projektų: Europe Direckt informacijos centras ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuotų dviejų projektų.
3.VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus darbuotojų skaičius:
3 lentelė

Verslo inkubatoriaus darbuotojai 2016 m. sausio 01 d. Verslo inkubatoriaus darbuotojai 2016 m. gruodžio 31 d.

Direktorius
Vyr. finansininkas - konsultantas
Projektų vadybininkas
Vadybininkas – administratorius –

1 etatas; Direktorius
1 etatas;
1 etatas; Vyr. finansininkas - konsultantas
1 etatas;
1 etatas; Projektų vadybininkas
1 etatas;
1 etatas; Vadybininkas – administratorius –
1 etatas;
Europe direct informacijos centro vadovė*** – 1 et.
Europe direct informacijos centro vadovė
1 etatas;
Valytojos (du darbuotojai)
1,88 etato. Valytojos (du darbuotojai)
1,5 etato;
Ūkvedys
0,375 etato Ūkvedys
0,375 etato
Viso
7,255 etato(8 darbuotojai)Viso
- 6,875 etato (8 darbuotojai)
VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Jie
prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

***Nuo 2013 m. sausio mėn. 01 d. įstaigos sudėtyje dirba Europe direct informacijos centras su atskiru savo biudžetu
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4. Pagrindiniai Viešosios įstaigos ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIUS veiklos tikslai ir
pobūdis:
Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:
 - Pagalba pradedančioms veiklą mieste SVV įmonėms, siekiant sumažinti jų veiklos riziką;
 - Paslaugų paketo pradedančiam verslininkui teikimas;
 - Nuolatinis paslaugų serviso atnaujinimas ir modernizavimas;
 - Prekių ir paslaugų įvairovės vartotojui skatinimas;
 - Vieta jaunam specialistui patikrinti savo įgytas žinias praktikoje;
 - Galimybė SVV įmonei pasirinkti savo verslui perspektyvų darbuotoją;
 - Pagalba atkuriant Šiaulių miesto ir regiono specifinius verslo sektorius;
 - Technologijų perdavimo ir idėjų komercionalizavimo bei aplinkos apsaugos priemonių
versle diegimo bankas;
 - Teigiamo verslui Šiaulių miesto ir regiono įvaizdžio kūrimas;
 - Galimybių vietos verslininkams rasti būsimų klientų ir tiekėjų, parduoti sukurtas prekes ir
paslaugas, gauti know-how, kurti naujas prekes ir paslaugas ir kt. įgyvendinimas;
 - Patarimų, kaip planuoti savo verslą, mažinti savo išlaidas, įgyti patirties ir know – how,
rasti partnerių bendriems projektams, turėti gerą įvaizdį ir iki minimumo sumažinti savo verslo
riziką vieta.
Pagrindiniai įstaigos uždaviniai ir funkcijos (veiklos pobūdis):
1.Pagalba besisteigiančioms regione SVV įmonėms:
1.1.Patalpų lengvatinėmis sąlygomis nuoma,
1.2.Paslaugų lengvatinėmis sąlygomis teikimas,
1.3.Adreso besisteigiančioms įmonėms suteikimas,
1.4.Informacijos apie verslą ir verslo sąlygas teikimas,
1.5.Verslo planavimo, apskaitos vedimo ir teisinės konsultacijos;
2.Informacijos apie verslą ir teikiamas paslaugas sklaida (tiek naujiems verslo subjektams, tiek
veikiančioms įmonėms);
4.Mokymų verslininkams organizavimas;
5.Regiono ekonominės plėtros stimuliavimas;
6.Pagalba įmonėms, siekiančioms pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama;
7.Kontaktų tarp verslo partnerių skatinimas;
8.Paslaugų verslui plėtra ir kokybės tobulinimas;
9.Finansinių verslo rėmimo mechanizmų diegimas;
10.Regione veikiančių mokymo įstaigų studentams suteikti galimybę atlikti inkubuojamose įmonėse ir
asocijuotų narių statusą turinčiose įmonėse praktiką;
11.Verslą propaguojančių renginių organizavimas.
5. Įstaigos organai
Viešosios įstaigos ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS organai – visuotinis dalininkų
susirinkimas ir vienasmenis organas – Įstaigos vadovas (direktorius).
Įstaiga turi patariamąjį organą Viešosios įstaigos ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS tarybą.
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Patariamojo organo - Viešosios įstaigos ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS tarybos sudėtis:
1.Šiaulių Prekybos pramonės ir amatų rūmų atstovas – Šiaulių PPAR gen. direktorius Alfredas
Jonuška.
2.Šiaulių pramonininkų asociacijos atstovas – ŠPA prezidentas – Arūnas Rupšys.
3.Šiaulių universiteto atstovas Šiaulių universiteto Ekonomikos katedros lektorius dr. Andrius
Rakickas.
4.Šiaulių profesinio rengimo centro atstovas – ŠPRC direktorius Saulius Dargužas.
5.Šiaulių teritorinės biržos atstovas - Šiaulių teritorinės biržos direktorius – Rimundas Domarkas.
6. Trumpa verslo situacijos Šiaulių miesto savivaldybėje apžvalga
6.1.Šiaulių regiono problematika.
Šiaulių miestas išlieka Šiaulių apskrities traukos centru. Be Šiaulių apskričiai
priklausančių Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų, jaučiama Šiaulių
miesto trauka ir įtaka taip pat ir Mažeikių, Telšių regionams. Tai tiek kultūrinė, tiek ir ekonominė
įtaka. Į Šiaulius šių regionų gyventojai važiuoja į kultūros bei sporto renginius, miesto didieji
prekybos centruose pastebimas didelis šių regionų gyventojų skaičius. Kadangi vos už 45 km nuo
Šiaulių jau Latvija, labai jaučiamas ir Jelgavos, Dobelės, Aucės ir net Saldus rajonų gyventojų
atvykimas, ypač per išeigines ir šventines dienas.
Tačiau ekonominė – socialinė padėtis, kaip ir kituose regionuose, regione kelia
nerimo. Visų pirma, tai miesto ir regiono gyventojų skaičiaus mažėjimas ir gyventojų senėjimas.
Šiauliai „susitraukė beveik trečdaliu (nuo 147,5 tūkst. 1990 m. iki 101,2 tūkst. 2016 m. pab.). Ypač
sparčiai mažėjo gyventojų 2004-2014 m. Paskutiniaisiais metais padėtis kiek stabilizavosi, t.y.
natūralus gyventojų skaičiaus prieauglis tapo teigiamu. Nors tendencijos ir toliau nedžiugina.
Gyventojų skaičiaus mažėjimas yra visos apskrities mastu. Jei 1997 m. Šiaulių
apskrityje gyveno 402 tūkst. gyventojų, tai 2016 m. pabaigoje jų liko tik 274 tūkst. (sumažėjo irgi
beveik trečdaliu, o per 2016 m. - sumažėjo 5 tūkst.).
Grėsminga demografinė regiono situacija atsiliepia ir jo ekonominiams rodikliams.
Šiaulių regione sukuriama 8 % viso šalies bendrojo vidaus produkto. Lyginamasis svoris
bendrame Lietuvos BVP kūrime per porą dešimtmečių sumažėjo beveik 20-25 %. Gyventojų
perkamoji galia regione yra menka. Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis Šiaulių regione
sudaro tik 84 % šalies vidurkis ir yra net ketvirtadaliu mažesnis nei Vilniaus regione.
Nedidelis darbo užmokestis gal ir galėtu būti patraukliu veiksniu naujų įmonių
steigimuisi. Bet tai yra nepatrauklu, todėl daugelis gyventojų, o ypač jaunų išvyksta gyventi bei
dirbti į užsienį arba į Vilnių.
Šiaulių regiono ekonominio potencialo sudėtis yra palanki smulkiam ir vidutiniam
verslui. Mat didelių ir vidutinių įmonių regione palyginti yra nedaug. BVP kūrime didžiausią įtaką
daro paslaugų ir prekybos įmonių veikla. Nors Pramonės apimtys auga, tačiau gamybinių įmonių
steigimosi teigiamų pokyčių kol kas nepastebima.
Kiek didesnę įtaką sudaro Šiaulių Pramonės parko veikla. Jame jau beveik visi žemės
sklypai yra išnuomoti ir jau veikia arba netrukus pradės veikti beveik 10 naujų įmonių.
Kartu tenka pasidžiaugti žemu nedarbu. Šiaulių apskrityje nedarbas 2016 m. IV ketv.
pradžioje sudarė 9,3 %, Šiaulių mieste jis dar žemesnis – vos 5,6 %. Aukštesnis nedarbas yra tik
Kelmės, Akmenės ir Joniškio savivaldybėse (atitinkamai 14,4 12,7 ir 11 %). Kiek didesnį nerimą
kelia struktūrinis nedarbas – nemaža dalis abiturientų ir net absolventų nesugeba įsidarbinti.
Nemažas bedarbių skaičius ir tarp „ikipensinio“ amžiaus žmonių. Aukštesnis nedarbas rajonuose
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skatina kitų rajonų gyventojams įsidarbinti Šiaulių mieste. Šiaulių apskrities VMI duomenimis net
10-12 % dirbančiųjų mieste važinėje į Šiaulius dirbti iš kitur.
Ryšium su tuo, Šiaulių kaip regiono centro svarba, išlieka. Todėl būtina sudaryti
sąlygas vietos gyventojams savo ateitį kurti čia. Ekonominis potencialas Šiauliuose dar yra. Veikia
universitetas, dvi kolegijos. Stiprus profesinio rengimo centras.
Tačiau norint didinti mieste bei regione verslumo lygį, labai svarbu didinti gyventojų
prieinamumą prie viešųjų paslaugų verslui kurti ir plėtoti. Šių paslaugų regione labai trūksta. VšĮ
„Verslios Lietuvos“ atstovas dirba vienu metu net trijuose rajonuose – Radviliškio, Akmenės ir
Mažeikių. 2016 m. spalį Šiauliuose pradėjo veikti šios institucijos bendradarbystės centras
„Spiečius“. Tačiau tai bus tik kelių metų trukmės projektas. Todėl veikiančių paramos verslui
institucijų svarba regionui yra labai didelė. Šiuo metu be Šiaulių verslo inkubatoriaus dar veikia
Verslo informaciniai centrai – Joniškyje, Kelmėje, Pakruojyje ir Šiaulių rajone. Jie finansuojami
vietos savivaldybių.
Būtina pažymėti, kad regioninių paramos verslui institucijų finansinės galimybės labai
menkos. Jos vos išgyvena. Materialinė – techninė bazė beviltiškai pasenusi. Investicijos į ilgalaikį turtą
darytos prie 10-14 metų. Jos negali pačios akumuliuoti pakankamai lėšų atsinaujinimui. Labai svarbu
investuoti ir į turimų specialistų kvalifikacijos kėlimą.
6.2.Šiaulių miesto bei Šiaulių regiono verslas ir verslumo lygis.
2016 m. pabaigai Šiaulių apskrityje veikė per 6,9 tūkst. ūkio subjektai, iš jų 54,4 %
ūkio subjektų veikė Šiaulių mieste. 2 diagramoje pateikiami duomenys apie veikiančius ūkio
subjektus atskirose Šiaulių apskrities savivaldybėse. ir Šiaulių apskrityje.
1 diagrama

Šaltinis: LR Statistikos departamento duomenys

2 diagrama
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Šaltinis: LR Statistikos departamento duomenys

1 pav.
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3 diagrama

Šaltinis: Lietuvos centrinės kredito unijos duomenys (LCKU) 2015 m. pradžiai

4 diagrama
Verslumo lygis, proc. nuo Lietuvos vidurkio
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Šaltinis: Lietuvos centrinės kredito unijos duomenys (LCKU) 2015 m. pradžiai

VĮ Registrų centras duomenimis 2016 m. Šiaulių apskrityje buvo įregistruotos 665
įvairios įmonės. O išregistruota net 1560. Šiauliuose tais pačiais metais įregistruotos 269 ir 765
išregistruotos. Tai paaiškina 1 diagramoje pateiktus skaičius, kad didelis skaičius neveikiančių
įmonių buvo išregistruotos iš RC. Įmonių registro ir kitų institucijų duomenimis, matosi, kad
verslumo rodiklio augimo tempai tiek Lietuvoje, tiek ir Šiauliuose, toliau išlieka sąlyginai
nedideli, nors šalies mastu verslumo lygis Šiauliuose yra aukštesnis, nei šalies vidurkis. Juridinių
asmenų skaičius Šiauliuose per 2016 metus sumažėjo - nuo 7902 iki 7406.
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Jau keleri metai vyksta individualių įmonių persiregistravimo į uždarąsias akcines
bendroves procesas. Yra prasidėjęs ir UAB bei AB įstatinių kapitalų perskaičiavimo iš Litų į Eurus
procesas, kuris turi baigtis iki 2016 m. pabaigos.
Nemaža 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.
2016 m. padėjome užregistruoti 6-ioms Mažosios bendrijos statusą turinčių įmonėms
(„Aukseba“, „Draslita“, „Gronta“, „Kolorėja“, „Rūkauta“, „Transpikas“). Padėjome įsteigti ir 6ioms uždarosioms akcinėms bendrovėms: UAB „Intermilė“, UAB „Andrera“, UAB „Paminklitas““,
UAB „Autoroka“, UAB "Sporto menas", UAB Zaula“.
2016 m. sausio-gruodžio mėn. ekonominę veiklą vykdė 157,7 tūkst. Lietuvos
gyventojų. Šiauliuose ekonominę veiklą vykdo 4,8 tūkst. šiauliečių. Džiugina tai, kad per metus jų
padaugėjo net 560. Šioje srityje Lietuvos mastu šiauliečiai atrodo neblogai – savarankiška
ekonomine veikla užsiima aktyviau nei vidutiniškai šalyje.
5 diagrama
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6 diagrama

Šaltinis: LR Statistikos departamento duomenys

1 – 2 diagramose pateiktas įmonių pasiskirstymas pagal atskiras veiklos šakas Šiaulių
mieste.
Šiaulių mieste vyrauja apdirbamoji pramonė, išlieka tradicinės miesto pramonės
šakos: durpių gavyba, maisto produktų ir gėrimų, viršutinio trikotažo, odos, metalo gaminių,
televizorių, dviračių, pakuotės ir taros, elektros konstrukcijų, neaustinių medžiagų, baldų gamyba.
Tikėtina, kad tokia pramonės struktūra ir išliks artimiausiu metu, nes tai tradicinės miesto
pramonės šakos. Pramonės gaminama produkcija yra orientuota į užsienio rinkas. Eksporto
apimtys Šiauliuose nuolat auga.
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II. Ataskaitinio laikotarpio plano vykdymo ataskaita
1.Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus veiklai,
analizė
Klientai. Pagrindiniais Šiaulių verslo inkubatoriaus klientais išlieka jaunos SVV
įmonės. Prioritetas taikomas labiau technologiškai orientuotoms įmonėms. Siekiama, kad visos
verslo inkubatoriuje nuomojančios patalpas įmonės būtų kuriančios bei tobulinančios savo prekes
ir paslaugas įmonės. Kitomis verslo inkubatoriuje teikiamomis paslaugomis (mokymais,
konsultacijomis, sklaidos renginiai, konferencijų salės nuoma) naudojasi viso regiono SVV
įmonėmis.
Veiklos rezultatai:
1. Įmonių sk. (inkubuotų ir inkubuojamųjų nuo Šiaulių VI veiklos pradžios iki
2017 01 01 ) – 278;
2. Naujai sukurtų darbo vietų nuo Šiaulių VI veiklos pradžios iki 2017 01 01 ) –
1662 (per 2016 m. – 65);
3. 2016 m. priimtų naujų įmonių – 7;
4. 2016 m. inkubatorių palikusių įmonių skaičius – 6;
5. Inkubuojamų įm. skaičius 2017 01 01 d. – 48.
Įmonių kaita vyksta daugumoje natūraliai. Kaip ir daugelis verslų ciklų – vienos ateina,
kitos išeina arba stabdo (nutraukia) veiklą. Vis tik kiek neramina tai, kad laisvų neišnuomotų patalpų
skaičius per metus padidėja. Jaučiasi, kad biuro patalpų poreikis ir mieste mažėja.
Išorės klientų pastoviai yra per 180. Tai visų pirma mūsų asocijuoti nariai, kurių turime
150 (per metus jų skaičius padidėjo 5), viešosios įstaigos, ūkininkai, asmenys besiruošiantys ar
dirbantys pagal individualią veiklą, nevyriausybinės organizacijos, miesto ir kaimo
bendruomenės. Jiems teikimo ne tik biuro paslaugos, bet ir padedama rengti įmonių steigimo
dokumentus, verslo planus, investicinius projektus bei paraiškas paramai gauti. Verslo
inkubatorius antrus metus didina administravimo paslaugų apimtis. Administruojame tiek vietos
bendruomenių projektu per rajonų Vietos veiklos grupes, tiek viešųjų įstaigų, religinių
bendruomenių ir komercinių įmonių projektus.
Nauja klientų grupė susiformavo mūsų sudėtyje pradėjus dirbti Europe Direct
informaciniam centrui. Ją sudaro per 400 fizinių ir juridinių asmenų. Tai ne tik švietimo, sveikatos
priežiūros, socialines paslaugas teikiančių įstaigų kolektyvų nariai, bet ir nevyriausybinės
organizacijos, įvairių pomėgių klubai, neįgaliųjų draugijos ir pan.
Virtualieji biurai panaudojami efektyviai. Turime 6-ias vietas. Jomis naudojasi dešimt
įmonių. Vienkartiniais atvejais virtualiaisiais biurais naudojasi pavieniai asmenys, į miestą atvykę
verslininkai ir kt. klientai. Mūsų pasitarimo kambariais naudojasi ne tik inkubuojamos įmonės bei
asocijuoti nariai, bet ir įvairios įmonės, atliekančios personalo atranką.
Partneriai. Verslo inkubatorius aktyviai bendradarbiauja su viešojo informavimo tinklo
įstaigomis, steigėjais, asocijuotomis verslo struktūromis, vietos savivaldybės ir apskrities
viršininko administracija, turi keletą užsienio partnerių verslo paramos institucijomis, mokymo
įstaigomis. Dar 2013 m. pradžioje užmezgėm partnerystės ryšius su Airijos kompanija „Partas“
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„Partas“ savo prigimtimi ir vykdomais projektais yra labai artima mūsų verslo inkubatoriaus
vykdomai veiklai.
Pagaliau užmezgėme gerus partnerystės ryšius su mūsų artimiausiais kaimynais VšĮ
Ziemgalės Planavimo regionu iš Jelgavos (pradėjome kartu įgyvendinti LatLit projektą), VšĮ
Ventspilio verslo inkubatoriumi. Gavome pasiūlymų bendradarbiauti iš Rygos technikos
universiteto (antrajame LatLit programos kvietime kartu teiksime paraišką). Ieškome galimybių
bendradarbiauti su Vilniaus universiteto Gamtos mokslų centru.
Geri, ilgalaikiai ir stabilūs partnerystės ryšiai mūsų įstaigą sieja su VšĮ Lietuvos inovaciniu
centru, VšĮ KTU Mokslo parku, VšĮ Panevėžio Verslo konsultaciniu centru, VšĮ Klaipėdos
Ekonominės plėtros agentūra, Vilniaus Šiaurės miestelio Technologijų parku, VšĮ Projektų vadybos
centru (Kauno TU).

2.Trumpa pasiektų rezultatų analizė
Žemiau pateikiami suvestiniai duomenys apie Šiaulių verslo inkubatoriaus veiklą 2012 –2016 m.
4 lentelė

Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rodiklio pavadinimas
Nuomojamų patalpų plotas
inkubuojamoms įmonėmis (m²)
Išnuomotų patalpų plotas (m²)
Metinis patalpų užimtumas (%)
Bendras įmonių skaičius
Asocijuotų narių skaičius
Priimta naujų įmonių (nuo metų
pradžios)
Inkubatorių palikusių įmonių sk.
(nuo metų pradžios)
Įmonėse sukurta naujų darbo
vietų (nuo metų pradžios)
Įmonių apyvarta (nuo metų
pradžios)

Rodiklio
dydis 2012 m.

Rodiklio
dydis 2013 m.

Rodiklio
dydis 2014 m.

Rodiklio
dydis 2015 m.

Rodiklio
dydis 2016
m.

1 693

1 693

1 693

1 693

1693

1 645
97,1
55
119
11

1 622,73
95,8
57
130
17

1 623
97
55
139
5

1 531
90
47
147
6

1 400
82,7
48
150
7

8

13

7

14

6

72

77

84

72

65

40,9 mln. Lt

47,6 mln. Lt

45 mln. Lt

13,3 mln.
EUR

13 mln.
EUR

1,3 mln. Lt

1,8 mln. Lt

320 tūkst.
EUR

300 tūkst.
EUR

5,2 mln. Lt

6,5 mln. Lt

1,4 mln.
EUR

1,45 mln.
EUR

1,1 mln. Lt
Inkubuojamų įmonių
investicijos (nuo metų pradžios)
Inkubuojamų įmonių sumokėti 5,1 mln. Lt
mokesčiai (nuo metų pradžios)

Įmonių sudėtis keičiasi – išeina ilgiau veiklą vykdžiusios įmonės, o į jų vietą ateina naujos,
ką tik veiklą pradėjusios įmonės. Inkubatoriaus patalpas užpildyti nėra lengva, kadangi palankių
sąlygų pasiūlyti neturime galimybių. 2016 m. verslo inkubatorių paliko 6 įmonės ir buvo priimta
naujai – 7.
Ryšium su tuo, kad šiuo metu nebėra jokių SVV tiesioginio rėmimo programų, teikti
lengvatinę patalpų nuomą verslo inkubatorius nebeturi finansinių galimybių. Institucinės (valstybės –
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savivaldybės) paramos verslui mechanizmas šioje srityje neveikia. Verslo inkubatorius kaip
ūkiskaitinė įstaiga negali iš savo finansinės – ūkinės veiklos padengti inkubuojamoms įmonėms nuomos
kaštų, todėl patalpų nuomos subsidijavimas yra daugiau “simbolinis”.
Šiaulių verslo inkubatorius viena iš svarbiausių savo uždavinių laiko verslumo regione
didinimą, pagalbos pradedančiam verslui teikimą. Todėl aktyviai verslo inkubatorius dirba,
skatindamas naujų įmonių kūrimąsi bei veikiančių įmonių plėtrą, jų modernizavimą, išėjimą į
užsienio rinkas bei siekia pritraukti vietos ir užsienio investuotojus. Siekdamas skatinti gyventojų
verslumą, įmonių steigimąsi ir plėtrą įstaigos personalas be tiesioginės paramos verslo subjektams,
dirbantiems verslo inkubatoriaus patalpose, teikia konsultacijas, organizuoja mokymus, verslo
sklaidos renginius.
VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriuje jau keturiolika metų pradedančioms verslą įmonėms
teikiamas paslaugų verslui paketas, padedantis lengviau įveikti įmonės verslo pradžios sunkumus.
Šį paketą sudaro:
 Patalpų nuoma;
 Biuro (telefono, fakso, dokumentų rengimo, tekstų vertimo, dauginimo,
interneto ryšio ir t.t.) paslaugos;
 Reklamos paslaugos;
 Informavimo paslaugos (verslo pradžia, finansavimas)
 Konsultavimo paslaugos verslo valdymo, rinkodaros, ;
 Mokymų ir seminarų organizavimas;
 Informacijos sklaidos renginių organizavimas
Šiaulių verslo inkubatoriuje didelis dėmesys skiriamas informuoti apie galimybes
pasinaudoti ES struktūrinių fondų (ES SF) ir kitų programų parama. Nemažai teko konsultuoti
klientų ir rengti jiems paraiškas įvairiose ES SF schemose. Konsultavome ir rengėme projektus ir
Nacionalinės paramos agentūros administruojamų programų rengėjams – “Parama verslui kaime”,
“Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos”, “Miškų infrastruktūros gerinimas”, “Kaimo turizmas” ir
kt.. Dirbome Europos Ekonominės Erdvės (EEE) paraiškų pildyme bei projektų įgyvendinime,
Vietinio gyventojų užimtumo programų rengime ir t.t. Konsultavome viešojo sektoriaus atstovus,
rengiančius įvairius projektus. Tai buvo sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigos, NVO ir kt.
3.Darbas su inkubuojamomis įmonėmis, parama įmonėms, padedant įgyvendinti verslo
planus, jų verslo planų vykdymo stebėjimo sistema ir rezultatai. Inkubuojamų įmonių
kaita ir priežastys, verslo inkubatoriaus patalpų užpildymo analizė
Verslo inkubatorius, kaip paramos pradedančiajam verslui forma, veikia penkioliktus
metus. Nuo pat veiklos pradžios pradedančioms įmonėms buvo teikiamas paslaugų paketas,
padedantis lengviau įveikti įmonės veiklos pradžios sunkumus. Paslaugų paketą sudaro:
 Lengvatinė patalpų nuoma,
 Biuro (telefono, fakso, dokumentų rengimo, tekstų vertimo, dauginimo,
interneto ryšio ir pan.) paslaugos;
 Reklamos paslaugos;
 Verslo konsultacijos verslo valdymo bei rinkodaros klausimais,
 Mokymai bei seminarai;
 Tarpininkavimas, gaunant finansavimą bei finansinę paramą, diegiant naujas
technologijas bei inovacijas;
 Verslo informacijos sklaidos renginiai.
 Pasitarimų kambariai ir mini virtuvės;
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Mokymų klasės (tame tarpe kompiuterinio mokymo klasė) ir konferencijų
salė.

Didelis dėmesys yra skiriamas verslininkams informuoti apie galimybes pasinaudoti ES
struktūrinių fondų parama. Todėl konsultacijų ir pagalbos rengiant projektus ES paramai gauti
poreikis nesumažėjo.
Verslo inkubatorius rengė ir padėjo rengti verslo įmonėms verslo planus, projektus, skirtus
paramai gauti iš įvairių programų (iš ES struktūrinių fondų, “EEE ir Norvegijos finansinės
paramos programos”, Nacionalinės paramos , valstybinių investicijų).
Verslo inkubatorius dalyvavo ir padėjo inkubuojamoms įmonėms dalyvauti įvairiose
parodose, pristatymuose.
Šiaulių verslo inkubatoriaus bendras eksploatuojamų patalpų plotas nesikeitė, jis sudarė
apie 2 800 m². Eksploatuojame tris 1 500 m², 300 m² ir 1 000 m² ploto pastatus. Sąlygos
inkubuojamoms įmonėms yra neblogos, tačiau, kadangi verslo inkubatoriaus plėtra buvo
vykdoma per kelis, net penkerius metus vykusius etapus, jos ne visuose pastatuose yra vienodos.
Geriausios patalpos yra naujai įrengtame trečiajame verslo inkubatoriaus korpuse, rekonstruotame
už ES struktūrinių fondų paramą. Tuo tarpu pirmajame korpuse, kurio rekonstrukcija vyko prieš
devynerius metus, dalis patalpų jau prašosi remonto. Būtinos investicijos ir šios pastato
pagrindinių konstrukcijų – stogo, išorės sienų - remontą.

Pagal Šiaulių verslo inkubatoriaus paslaugų teikimo sutartį ir remiantis šešiolikos metų
veiklos patirtimi, verslo inkubatoriaus administracija 2 kartus per metus surenka duomenis apie
inkubuojamų įmonių veiklos rezultatus. Metų viduryje atliekamas įmonių veiklos monitoringas,
siekiant išsiaiškinti jų vykdomos veiklos atitikimą verslo planui. Su įmonėmis, kurios dirba
neefektyviai ir nuostolingai, aiškinamasi, kokie yra jų veiklos trūkumai, kur slypi nesėkmių
priežastys. Išanalizavus esamą padėtį, ieškoma būdų, kaip išeiti iš susidariusios keblios situacijos,
ieškoma naujų veiklos nišų ir rinkų.
7 diagrama
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8 diagrama

Šiaulių verslo inkubatoriaus įmonių veiklos rezultatų dinamika 2000-2016 m.

9 diagramoje pateikiama informacija apie įmonių pasiskirstymą pagal veiklas 2016 m.
pabaigai.
9 diagrama

Įmonių pasiskirstymas pagal veiklas kuris laikas mažai keičiasi. Kaip matome iš diagramos
56 % visų įmonių yra verslo įmonės, kurių veikla orientuota į verslo sritis, reikalaujančias aukštos
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kvalifikacijos specialistų - IT, kompiuterinės įr. gamyba, verslo valdymo sistemų diegimas, geo ir
kt. inžinerinė veikla, projektavimas, įvairus konsultavimas ir kt. Jose dirba kvalifikuoti
programuotojai inžinieriai, projektuotojai, verslo ir kitų sričių konsultantai, kurių dauguma –
Šiaulių aukštųjų mokyklų absolventai. Todėl labai džiaugiamės, kad galėjome padėti, būtent,
tokios rūšies verslui.
10 diagrama

Verslo inkubatoriuje susiformavo draugiška atmosfera. Įmonės tarpusavyje bendrauja,
keičiasi paslaugomis. Kartu švenčiame Šv. Kalėdas, Naujus metus, Šv. Valentino dieną. Vykstame į
keliones, turistinius žygius.
4.Mokymų ir konsultacijų teikimo, verslo informacijos sklaidos renginių sistema,
dalyviai ir jų skaičius, periodiškumas
Pradedančiųjų verslininkų švietimas yra pagrindinė Šiaulių verslo inkubatoriaus
paslaugų. Verslo inkubatorius orientuojasi ne tik inkubuojamų, bet ir į visų Šiaulių miesto bei
regiono verslo įmonių poreikius. VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius teikia šias paslaugas:
 Verslo informavimo;
 Konsultavimo;
 Mokymo.
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4.1.Verslo informacijos paslaugos ir verslo informaciniai sklaidos renginiai
Viso per 2016 metus buvo pravesta 25 verslo informacijos sklaidos renginių. Šiuose
renginiuose dalyvavo 4803 dalyviai. Bendra renginių trukmė – 80 val. Vidutinis vieno renginio
auditorijos dydis ~ 192 dalyviai.
Detali informacija apie visus suteiktus paklausimus bei visas kitas paslaugas ir apie
informacinių sklaidos renginių organizavimą pateikiama šios ataskaitos 1 priede.
Informacinė paslaugos buvo teikiamos ir betarpiškai, ir elektroniniu paštu. Verslo
inkubatoriaus darbuotojai atsakinėjo į verslo pradžios, verslo planavimo, marketingo, rinkodaros,
įmonės ir personalo valdymo, finansavimo, informacijos paieškos ir valdymo klausimus.
4.2.Verslo konsultavimo paslaugos.
Konsultavimo paslaugų teikimas, vertinant pamėnesiui, yra nevienodų apimčių. Jų
turinį bei apimtis diktuoja įvairios aplinkybės – vasarą nuosavo verslo pradeda imtis aukštųjų
mokyklų absolventai, savo korektūrų įneša mieste dirbančių įmonių veiklos apimčių sumažėjimas
(šioms įmonėms mažinant jas, dalis darbuotojų nepatenkinti uždarbiu, ima galvoti apie nuosavą
verslą) arba padidėjimas (atsiradus mieste perspektyvioms įmonėms bei ryšium su veikiančių
įmonių veiklos apimčių padidėjimu, daugiau žmonių pasuka samdomo darbo paieškų keliu). Per
2016 m. Šiaulių verslo inkubatoriuje suteikta 210 val. konsultacijų 155 asmenims.
Temos, kuriomis daugiausia suteikta konsultacijų: verslo pradžia, verslo
organizavimas, verslo planavimas, pagrindiniai buhalterinės apskaitos principai, mokesčių finansų
analizės, kontrolės ir valdymo klausimais, informacijos paieškos ir valdymo klausimais,
finansavimo šaltinių paieška. Klientai: pradedantieji būsimieji verslininkai. Konsultuojama buvo ir
tiesiogiai, t.y. kreipiantis pačiam interesantui, ir nuotoliniu būdu. Išsamesnė informacija taip pat
pateikta 1-ame šios ataskaitos priede.
4.3.Mokymai.
Per 2016 metus suorganizuota 11 mokymų (be „Jaunimo verslumo ugdymo programos),
orientuoti daugiau ne tik į jau pradėjusius verslą asmenis, bet daugiau ir į ketinančius pradėti
verslą asmenis. Mokymuose dalyvavo 100 asmenų, visų mokymų trukmė 76 val.
Organizuojant mokymus bei seminarus, tenkinamasi ne tik įstaigos darbuotojų
paslaugomis, kadangi dėl didelės darbo apimties jie negali daug laiko skirti savo kvalifikacijos
kėlimui bei tinkamai pasirengti užsiėmimams. Taip pat verslo inkubatorius negali leisti
pakankamai lėšų jų kvalifikacijos kėlimui. Ši problema sprendžiama tik pačios įstaigos vykdomų
projektų sąskaita bei siunčiant darbuotojus į kitų įstaigų mokymo projektų renginius.
Be to, didelis kasdieninis darbo krūvis neleidžia įstaigos darbuotojams atitrūkti nuo
kasdieninės darbo vietos (įstaigoje administracinį dirba tik 4 darbuotojai). Patalpų priežiūra ir
administravimas, biuro paslaugų teikimas, apskaita ir kitas nuolatinis darbas užima per 90 % viso
jų darbo apimties.
Mokymų pravedimui kviečiami ir Šiaulių universiteto mokslininkai, kiti žinomi miesto ir
šalies lektoriai, dirbantys įvairiose mokymo įstaigose, bei konsultavimo ir mokymo kompanijose.
Tačiau galimybes samdyti išorinius ekspertus stabdo nepakankami resursai.
Mokymų temos formuluojamos, atlikus inkubuojamų įmonių ir kitų verslininkų
apklausas. Pirmiausia, siūlydami vieną ar kita mokymų ar seminarų temą, gerai išanalizuojame jų
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poreikį, būsimos auditorijos norus ir klausimus, su kuriais jie norėtų susipažinti. Tai užtikrina
mokymo ar seminaro rezultatą. Mokymų sąrašas ataskaitos 1 priede.
Apibendrinant informavimo, informavimo ir mokymo paslaugų teikimą, galima
teigti, kad jų apimtys meta iš metų yra panašios. Jas nuolat didinti nėra poreikio, o be to ir resursai,
skiriami joms teikti yra riboti. Atkreiptinas dėmesys yra tai, kad nemokamam pradedančiųjų bei
verslą plėtojančių verslininkų informavimui, konsultavimui bei mokymui skiriama lėšų dalis
nesikeičia nuo pat įstaigos veiklos pradžios, t.y. nuo 2000 metų. Tuo tarpu materialinių bei
žmogiškųjų resursų kainos padidėjo keleriopai.
Teikiamų paslaugų kokybę pavyksta išlaikyti tik kasmet skiriant daugiau lėšų šioms
veikloms iš savo uždirbamų pajamų.
Vis tik, ši vykdoma veikla yra prasminga bei duoda teigiamus rezultatus. Šiaulių
verslo inkubatoriaus veikla yra gerai žinoma ir vertinama ne tik miesto, bet ir regiono verslininkų
tarpe. Gerai sutariama su vietos valdžios atstovais, mokymo įstaigomis.
4.4.Asocijuota narystė
12 diagrama
Asocijuotų narių skaičiaus Šiaulių verslo inkubatoriuje dinamika

Asocijuotų verslo inkubatoriaus narių skaičius auga ir toliau. Jų skaičių papildo ne tik
išėjusios įmonės, bet paslaugomis noriai naudojasi ir kitos miesto bei regiono įmonės.
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5.Projektinė veikla
5.1.Projektas COMM/VIL/ED/2013*2017/2
Nuo 2013 m. Šiaulių verslo inkubatoriaus sudėtyje dirba Informacijos tinklas „Europe
Direct“ (EDIC). Lietuvoje veikia 9 apskričių centruose ir Visagine. Buvo atrinkti vykdyti Europe
Direct tinklo informacijos centro veiklą 2013-2017 m Skirta dotacija pagal Europe Direct tinklo
informacijos centrų projektus priimančių organizacijų atrankos Komiteto teikti paraiškas
COMM/VIL/ED/2013*2017/2 sąlygas.
Centrai valstybėse narėse yra vienas iš Europos Komisijos būdų teikti visuomenei išsamią
informaciją apie ES vietos lygiu. Centrų paskirtis - informacinė veikla apie ES. Paslaugas
visuomenei Centrai teikia nemokamai. Centrų veiklą finansuoja Europos komisija.
Centras nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę,
programas ir finansavimo galimybes, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu, padeda rasti
reikiamos literatūros ES tematika centro skaitykloje ir informacijos internete. Centras užsako
naujausią informacinę literatūrą apie ES, kurią gauna iš Oficialiųjų leidinių biuro (Liuksemburgas)
ir ją platina.
Per metus centras pravedė 13 didelių renginių, kurių dalyviais buvo per 1000 šiauliečių.
Informacija apie projektą talpinama tiek mūsų įstaigos http://svi.lt/Europe-Direct/Kontaktai/ , tiek
https://www.facebook.com/Europe-Direct-%C5%A0iauliai-Lithuania-104972796359577/ tinklapiuose.
Šiaulių miesto savivaldybės Šveitimo centro prašymu kaip mentoriai dalyvavome jų
vykdomos programos „Innostartup“ projekte – „Inovatyvus, kūrybinis mąstymas versle“ (projekto Nr.
NPAD – 2014/10053, partneriai Žiemgala Regionas Žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų plėtotės
centras (Latvija) ir Tavastija Švietimas Konsorciumas (Suomija). Tikslinei grupei pravedėme 40 val.
konsultacijas.
2016 m. parengėme ir pateikėme paraiškas šiems projektams:
 Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) paramos galimybės Lietuvai
(COMM/VILNIUS/2016/001). Projektas patvirtintas finansavimui. Jau pasirašėme
sutartį. Projekto vertė – 13 393,98 EUR.
 LatLit programos projektas „Creating of business support system and the
availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania“ (Paramos verslui
sistemos sukūrimas ir jos prieinamumo užtikrinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir
Šiaurės Lietuvoje). Programos prioritetas - Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos
judumo rėmimas. Programos uždavinys - skatinti ekonominį vystymąsi programos
teritorijoje didinat verslo galimybes. Projekte dalyvaujame kartu su Žiemgalos
Planavimo regionu (pagrindinis partneris), Kuržemės planavimo regionu, Latvijos
kaimo konsultavimo ir švietimo centru, Aizkraukles savivaldybe, VšĮ Panevėžio
verslo konsultaciniu centru ir Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešąja
biblioteka. Bendra projekto vertė – 720,9 tūkst. EUR. Šiaulių verslo inkubatoriui
skirta lėšų dalis – 96 832,67 EUR.
5.2.„Jaunimo verslumo ugdymo programa
2016 m. įgyvendinome antrą kartą Šiaulių miesto savivaldybės finansuotą „Jaunimo
verslumo ugdymo“ programą. Tai Šiaulių miesto savivaldybės 2017-2020 metų strateginio veiklos
plano 11 Šiaulių miesto savivaldybės veiklos programa. Programos 02 tikslas - „Plėtoti
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais“. 02 02 03 priemonė „Įgyvendinti jaunimo verslumo
skatinimo programą“.
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Vykdant šį projektą buvo įgyvendintos šios veiklos:
1. Verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių organizavimas (10 mokymų ir 10
sklaidos renginių. Bendras dalyvių skaičius – 167 jaunuoliai iki 29-erių metų amžiaus);
2. Moksleivių Ekonomikos ir lyderystės mokykla – ELM. Pavasario ir Rudens sesijos. Dalyvavo 80
3.
4.
5.
6.

Šiaulių miesto gimnazistų, mokyklą baigė - 48;
Verslo diena;

Aktyvaus jaunimo dalyvavimas „Toastmasters“ klube;
HUB veikla Šiaulių verslo inkubatoriuje;
Verslo plano konkurso ir verslo idėjų konkurso organizavimas. Tema: Verslas Šiauliuose,
panaudojant menų inkubatoriaus pastatą“.
7. „Amatų namai“ – Pagalba jaunimui užsiimti amatais ir jį paverti verslu. Edukacinės
pamokos jaunimui „Pasirengimas Šv. Kalėdoms – Kaip pasirengti šventei patiems ir
pabandyti iš to uždirbti“.
Didelio susidomėjimo susilaukė Jaunimo verslo plano ir verslo idėjų gruodžio 03-05 d. šalia
Palangos vykęs konkursas. Jame dalyvavo 12 komandų iš Šiaulių valstybinės kolegijos ir miesto gimnazijų.
Viso buvo per 40 dalyvių.
Geriausiomis verslo idėjomis šiame konkurse buvo paskelbtos: „onlaine“ pagalbos programėlės
sukūrimas (kuriama „online“ pagalbos sistema, kurią galės užsisakyti tinklapio savininkas ir įsidiegti ją į
savo puslapį. Atėjus klientui į puslapį, puslapio šone parodoma, jog yra konsultantas, su kuriuo galima iš
karto susirašinėti norimais klausimais); akmens apdirbimas kompiuterizuotomis išmaniosiomis staklėmis
(akmens formavimo, pjaustymo, graviravimo, frezavimo paslaugų teikimas); „NeoFolk“ rūbų kūrimas
(modernių rūbų su folkloro elementais kūrimas ir siuvimas); stalinio 3D spausdintuvo sukūrimas (stalinio
3D spausdintuvo sukūrimas paprastam vartotojui) ir „CrossFit“ sporto klubo įsteigimas (pirmojo oficialaus
„CrossFit“ sporto klubo Šiaurės Lietuvoje įsteigimas).

Nuo 2014 m. vasaros Šiaulių verslo inkubatoriuje veikia HUB-as. Jame pastoviai darbuojasi
10-12 jaunų IT, ryšių, architektūros ir dizaino specialistų dirbančių pagal individualią veiklą. Išsami
viso šio vykdyto projekto įgyvendinimo ataskaita pateikiama 1 priede.
5.3. „Verslo inkubatorius be sienų“
2016 m. vykdėme Šiaulių miesto savivaldybės projektą „Verslo inkubatorius be sienų“. Jame
dalyvavo įmonės, pradedančiosios savo verslą įmonės, atitinkančios SVV įmonių statusą.
Dalyvauti projekte buvo pakviestos Šiaulių miesto įmonės ir atitinkančios šiuos kriterijus:
Įmonių amžius:

įregistruotos ne seniau kaip prieš 1 metus;

įregistruotos anksčiau kaip prieš 1 metus, bet laikinai nevykdžiusios veiklos ar
vykdančios veiklą ne ilgiau kaip 1 metus po veiklos sustabdymo.
Įmonių rūšys:
 individualios įmonės;
 uždarosios akcinės bendrovės;
 mažosios bendrijos
 tikrosios ūkinės bendrijos;
 komanditinės bendrijos.
Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus veiklos ataskaita už 2016 m.

21

Įmonių dydis:
 įmonės atitinkančios SVV įmonių statusą.
Veiklos pobūdis:
 gamyba;
 prekyba (išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, didmeninę ar
mažmeninę prekybą naftos produktais, prekybą ginklais ir azartinius lošimus);
 paslaugos.
Įmonėms buvo teikiamos informavimo, konsultavimo bei mokymo paslaugos. Šiaulių
Verslo inkubatorius padėjo įsisteigti 10 įmonių, dar 4 padėjome įregistruoti internetu.

6.Kita VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus veikla
6.1.Darbas su Šiaulių m. savivaldybe
Dalyvaujame Šiaulių m. savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos
darbe. Aktyviai dalyvavome savivaldybės organizuotuose renginiuose. Dalyvaujame Šiaulių m.
savivaldybės Strateginio plano rengime, “Investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo darbo
grupės” ir „Šiaulių Turizmo plėtros darbo grupės“ veikloje. Teikiame pasiūlymus šioms
komisijoms darbo tobulinimui. Dalyvaujame Šiaulių televizijos laidų, skirtų miesto ekonominėms
ir verslo problemoms spręsti, cikle.
2016 m. Šiaulių miesto savivaldybė organizavo Jaunimo verslo idėjų konkursą. Buvome šio
projekto partneris ir padėjome parengti konkurso tvarką bei nuostatus. Viso projekto vykdymo
metu konsultavome konkurso dalyvius. Organizavome savivaldybės stendo įrengimą parodoje
„Šiauliai 2016“. Geriausiomis verslo idėjomis šiame konkurse buvo paskelbtos: „onlaine“ pagalbos
programėlės sukūrimas (kuriama „online“ pagalbos sistema, kurią galės užsisakyti tinklapio
savininkas ir įsidiegti ją į savo puslapį. Atėjus klientui į puslapį, puslapio šone parodoma, jog yra
konsultantas, su kuriuo galima iš karto susirašinėti norimais klausimais); akmens apdirbimas
kompiuterizuotomis išmaniosiomis staklėmis (akmens formavimo, pjaustymo, graviravimo,
frezavimo paslaugų teikimas); „NeoFolk“ rūbų kūrimas (modernių rūbų su folkloro elementais
kūrimas ir siuvimas); stalinio 3D spausdintuvo sukūrimas (stalinio 3D spausdintuvo sukūrimas
paprastam vartotojui) ir „CrossFit“ sporto klubo įsteigimas (pirmojo oficialaus „CrossFit“ sporto
klubo Šiaurės Lietuvoje įsteigimas).
6.3.Darbas su Šiaulių m. aukštosiomis mokyklomis ir profesinio rengimo centru bei
bendrojo lavinimo mokyklomis.
2016 m. Šiaulių Verslo inkubatorius Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto
magistrantams, besimokantiems pagal programą „Valstybės socialinė ekonominė politika“, surengė
mokymą apie Lietuvos ir Šiaulių regiono ekonominę raidą, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei
paramos šiam verslui infrastruktūrą bei instrumentus.
2016 m. sausio 06 d. ŠU Socialinių mokslų fakulteto pirmakursiams pravestas seminaras
„Verslo galimybės kurtis verslo inkubatoriuje, inkubatoriaus veiklos kryptys ir regiono vystymosi
vizija“.
ŠU bakalaurei Gabrielei Vėlavičiūtei, rašančiai bakalauro darbą tema: "Viešojo valdymo
institucijų ir NVO bendradarbiavimas įgyvendinant neįgaliųjų socialinę integraciją į darbo rinką
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Šiaulių mieste", suteikėme informaciją vykdomajam žvalgomajam tyrimui tema "ES investicijų
politika verslo steigimui Lietuvoje".
Kasmet rugsėjo mėnesį verslo inkubatoriuje Šiaulių universiteto pirmakursiams skaitome
paskaitas apie verslo paramos sistemą Lietuvoje ir Šiauliuose. Panašia tema vedame paskaitas
Šiaulių, Šiaurės Lietuvos ir Vakarų Lietuvos kolegijų studentams.
Apie verslumą nemokamai rengiame paskaitas Profesinio rengimo centro, o taip pat ir
bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams (Didždvario, J.Janonio, Romuvos, Šiaulių universiteto ir
S.Daukanto gimnazijos).
2016 m. Šiaulių verslo inkubatoriuje atliko aštuoni Šiaulių universiteto, Valstybinės Šiaulių
kolegijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos studentai. Dalyvaujame VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos
socialinių partnerių grupės veikloje. Teikiame pasiūlymus studijų programų tobulinimui ir
formavimui bei kolegijos studijų vertinime.
Socialinės partnerystės sutartys sudaryto su Šiaulių Profesinio rengimo centru.
Aktyviausiai bendradarbiaujame su Buitinių paslaugų bei Prekybos ir verslo skyriais. 2016 m. kovą
Šiaulių Profesinio rengimo centru suorganizavome pirmąją Šiaulių regiono Mokinių mokomųjų
bendrovių mugę konkursą, kurioje apsilankė ir LR vyriausybė ministras pirmininkas
A.Butkevičius bei LR Ūkio ministras E.Gustas. Dalyvavo 16 MMB ne tik iš Šiaulių, bet ir Joniškio,
Radviliškio, Kauno, Vilniaus, Vilkaviškio ir Alytaus rajonų.
Dalyvavome visų Šiaulių aukštųjų mokyklų studentų baigiamųjų darbų komisijose. Esame
visų trijų Šiaulių aukštųjų mokyklų programų rengimo ir tobulinimo komisijose.

6.4.Darbas su Šiaulių Pramonininkų asociacija (ŠPA).
Esame Šiaulių Pramonininkų asociacijos nariai. Todėl bendradarbiavimas su šia
asocijuota verslo struktūra yra glaudus – dalyvaujame vieni kitų renginiuose, kasmet verslo
inkubatoriaus atstovas yra kviečiamas į ŠPA organizuojamo geriausiai dirbančių asociacijos
įmonių rinkimo komisijos sudėtį. Esame pakviesti ir į Lietuvos pramoninkų konfederacijos SVV
komiteto sudėtį.
6.5.Darbas su Šiaulių Prekybos, pramonės ir amatų rūmais (ŠPPAR)
Šiaulių Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kaip ir Šiaulių Pramonininkų asociacija,
dalyvauja įstaigos veikloje patariamojo organo - tarybos nario teisėmis. Rūmų administracija ir
vadovai yra nuolat supažindinami su įstaigos darbo rezultatais bei iškylančiomis problemomis.
Nuolat sulaukiame iš ŠPPAR vadovų patarimų ir pasiūlymų.
ŠPPAR teikia informaciją verslo inkubatoriaus įmonėms apie verslo pasiūlymus
užsienyje ir Lietuvoje. Kelios verslo inkubatoriuje veikiančios įmonės yra ŠPPAR narės.
2016 m. Šiauliuose įsikūrė Šiaulių miesto Vietos veiklos grupė. Aktyviai dalyvavome
Šiaulių m. VVG strategijos kūrime (buvome strategijos rengimo darbo grupėje). Rengiamės teikti
paraišką Šiaulių m. VVG strategijos antrojo uždavinio - Didinti Šiaulių miesto gyventojų
verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą 2.1 priemonei Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai
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6.6.Darbas su kitomis institucijomis
Verslo inkubatoriuje veikia Viešojo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžių treniravimo
klubas (Toastmasters). Kas antrą ketvirtadienį kartu su Toastmasters klubu organizuojami
užsiėmimai. Klubo nariai tobulėja pagal Lyderystės ir Viešojo kalbėjimo programas. Pasiekus bet
kurią iš programose minimų pakopų, klubo narys gauna "Toastmasters International" sertifikatą.
Aktyviai dirbame su Šiaulių jaunimo įdarbinimo centru. Dalyvaujame Jaunimo metodinės
tarybos darbe. Tai yra visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, kurio teikiami
sprendimai, pasiūlymai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio Lietuvos darbo biržai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teritorinėms darbo biržoms ir jų struktūriniams
padaliniams – jaunimo darbo centrams.
Šiaulių Jaunimo įdarbinimo centro prašymu vykdome mokymus abiturientams ir
absolventams, ketinantiems užsiimti verslu. 2016 m. pravedėme 4-is tokius mokymus, kuriuose
dalyvavo per 90 dalyvių.
Padėjome VšĮ „Projektų vadybos centrui”, kuris Valstybės tarnybos departamento
užsakymu rengia studiją-tyrimą „PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNYBA VEIKSNIŲ
ANALIZĖ IR PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNYBA DIDINIMO GALIMYBĖS“. Atliekant
tyrimą buvo siekiama nustatyti veiksnius, lemiančius visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba.
Verslo atstovų nuomonė yra labai svarbi nustatant probleminius valstybės tarnautojų elgesio bei
įstaigų veiklos aspektus ir siekiant juos pašalinti vadybos priemonėmis, tuo pačiu stiprinant
visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba. Šiam tikslui suorganizavome diskusiją su verslo
atstovais, kurios metu buvo pristatomas tyrimas ir pravedamas kokybinis interviu tikslinėse
grupėse.
2016 m. Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro
kvietimu per kovo 21-25 d. vykusią „Karjeros ugdymo savaitę“ Šiaulių Višinskio bibliotekoje
moksleiviams buvo perskaitytas pranešimas tema „Verslo pradžia ir verslo paramos galimybės
Šiauliuose“. Renginį nacionaliniu mastu vykdė Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) padalinių
visoje Lietuvoje, tame tarpe ir Šiauliuose. Renginys buvo skirtas visų amžiaus grupių
moksleiviams, siekiantiems sužinoti apie dominančias specialybes, galimybes studijuojant bei
ieškant darbo. Projekto metu kalbėjo lektoriai bei tas specialybes besimokantys studentai. Paskaitų
temas sudarė socialiniai, humanitariniai, tikslieji, medicinos mokslai, menai ir kalbos specialistai.
Kartu buvo pristatoma ir savanorystė. Mokiniai atliko praktiką įvairiosw Šiaulių miesto įmonėse
bei Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose.
Verslo inkubatorius nemokamai suteikia patalpas Šiaulių nevyriausybinių organizacijų
konfederacijos tarybai ir konfederacijos narių renginiams, Šiaulių Centro- Gubernijos- Kalniuko
vietos bendruomenė tarybai. Dalyvauja ir šių organizacijų veikloje.
Kiekvieną sekmadienį Šiaulių verslo inkubatoriaus salėje vyksta filatelistų, numizmatų ir
įvairių kolekcijų rinkėjų renginiai, kuriuos organizuojame kartu su Šiaulių kolekcionierių klubu.
Ruošiamės parodai „Senieji Šiauliai“. Bendradarbiaujame su miesto ir regiono jaunimo
organizacijomis - „JCI Šiauliai“, “Rotoract Šiauliai”.

Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus veiklos ataskaita už 2016 m.

24

III. FINANSINIAI REZULTATAI
2016 metais visos pajamos įstaigoje padidėjo 21 601 EUR arba 13,6 proc. lyginant su 2015
metais. Didžiausią įtaką pajamų padidėjimui turėjo išaugusios finansavimo pajamos (+14,4 %).
finansavimo pajamų dydis neturi įtakos finansiniams rezultatams, kadangi kiek yra finansavimo
pajamų, tiek ir atitinkamų projektų sąnaudų.
Pajamos už suteiktas paslaugas 2016 metais lyginant su 2015 metais, taip pat padidėjo 10607
EUR, kas sudaro 12,9 % lyginant su 2015 metais. Didžiausią dalį suteiktų paslaugų pajamų 2016
metais sudarė biuro patalpų nuomos pajamos (75,6 %). Jos 2016 metais išaugo 1 448 EUR arba 2,1
%, lyginant su 2015 metais. Atkreiptinas dėmesys, kad pajamų iš nuomos lyginamasis svoris per
2016 metus nežymiai sumažėjo – nuo 83,6 % 2015 iki 75,6 % (-8 %). Nežymus pajamų iš biuro
patalpų nuomos padidėjimas susijęs su tuo, kad 2015 m. pasikeitė nuomos kainos, kurių poveikis
pajamoms labiausiai pasijautė 2016 m. I p. Šiuo metu, didėjant laisvų patalpų, šios pajamos irgi
pamažu traukiasi. 2015 metais įstaiga neuždirbo jokių mokymų ir seminarų pajamų. Taip pat 2016
metais kaip ir 2015 m. neuždirbta pajamų iš įvairių projektų organizavimo. Kadangi baigėsi 20072013 metų Europos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpis, o naujo 2014 – 2020 metų
laikotarpio Europos struktūrinės paramos finansavimas vis dar neįsibėgėjo, todėl projektų bei
mokymų ir seminarų pajamų ir nebuvo. padidėjo kitų patalpų nuomos pajamos, virtualaus biuro
paslaugų pajamos, asocijuotų narių pajamos, renginių organizavimo, dokumentų rengimo
pajamos. Salės nuomos pajamos 2016 metais lyginant su 2015 metais sumažėjo 23,4 %. Gerokai
išaugo ir biuro paslaugų pajamos.
Ženkliai sumažėjo pajamos iš kavinės nuomos. Tai atsitiko todėl. Kad mūsų patalpose
beveik nuo verslo inkubatoriaus veiklos pradžios veikusi kavinė „Strasilė“ gavo geresnį pasiūlymą
ir nuo 2016 m. pradžios pasitraukė. Jau vasario mėnesį paskelbtas konkursas naujai maitinimo
įstaigai įsikurti verslo inkubatoriuje galų gale įvyko tik gegužės mėn. Nė vienas konkurso dalyvis
nebesutiko mokėti nustatyto nuomos mokesčio – 5 EUR už 1 m². Motyvas – labai mažas lankytojų
skaičius (daugelis verslo inkubatoriaus įmonių darbuotojų maistą pietums atsineša iš namų,
naudojasi virtuvėlėmis, o išorės lankytojams maitinimo paslaugų pasiūla yra labai didelė), kavinė
dirba tik nuo 11 iki 16 val., kadangi vėliau lankytojų visiškai nebebūna. Viešojo maitinimo įstaigos
veikla mūsų įstaigai labai reikalinga tiek mums patiems, tiek ir klientams iš šalies,
besinuomojančioms salę, mokymų klases. Konkurencija šioje srityje mieste nemenka. Todėl šiuo
metu kavinė nuomos mokesčių nemoka. O ateityje gal teks kavinei ir padengti šildymo bei elektros
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sąnaudas. Nes naujos kavinės šeimininkai į patalpas yra investavę per 8000 EUR, o per nepilnus
metus kol kas investicijos beveik nepradėjo atsipirkti.
Pajamų dinamika, (EUR)
5 lentelė
Pajamos, Eur

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Pokytis, %,
2016 m.,
lyginant su
2015 m.

Pardavimo pajamos

122 384
65 137
2 565
2 526

85 096
65 592
2 042
2 273

82 200
68 687
1 626
2 476

92 807
70 135
2 619
4 368

+12,9
+2,1
+61,07
+76,41

22 648
12 917
7 838
687
2 485
2 409
684
2488
0
73 067
6 372
17 800
65
231
5 709

2 549
3 794
2 552
615
2 485
2 184
579
345
87
121 368
6 372
20 000
58
258
5 709

0
0
3 917
666
2 488
1 624
457
200
60
75 816
6 372
20 000
88
204
5 709

-23,4
-9,91
-83,3
+3,39
+47,7
+4613
+50
+14,44
+257,4
+61,4

0
39 638
3 252
1 562
8
197 021

43 443
44 145
1 383
478
21
206 963

43 443
0
0
405
0
158 422

0
0
3 000
600
415
1 679
675
9 226
90
86 763
16 400
20 000
142
5 709
1 112
43 400
0
0
453
0
180 023

biuro patalpų nuoma
kitų patalpų nuoma
biuro paslaugos (telefonas, faksas, spausdinimas, kopijavimas,
pašto dėžutė, vizitinės kortelės)
mokymų ir seminarų pajamos
projektai
salės nuoma
ilgalaikio turto nuoma (multimedija, grafoprojektorius ir kt.)
kavinės nuoma
virtualaus biuro paslaugų pajamos
asocijuotų narių pajamos
renginių organizavimo pajamos
dokumentų rengimo pajamos
Finansavimo pajamos
Finansavimo iš savivaldybės biudžeto pajamos
ED finansavimo pajamos
2 proc. paramos finansavimo pajamos
Finansavimo pajamos (labdara, parama)
Finansavimo pajamos statyba
Mokinių mokomųjų mugių konkurso pajamos
Finansavimo pajamos (verslumo programa)
EIF finansavimo pajamos
Finansavimo pajamos (turtas)
Įvairios kitos veiklos pajamos
Banko palūkanos
Iš viso:

-0,099
+11,9
+13,6

2016 metais Šiaulių verslo inkubatoriuje sąnaudos lyginant su 2015 metais sumažėjo 57 EUR
arba 0,03 %. Tai labai nedaug, bet lyginant, kad 2016 m. gauta 13,6 % pajamų daugiau, rezultatai
yra geri.
Suteiktų paslaugų savikaina 2016 metais, lyginant su 2015 metais, padidėjo 15,5 %. Suteiktų
paslaugų savikainą sudaro vadybininkų darbo užmokesčio bei su juo susijusios išlaidos (soc.
draudimo, garantinio fondo įmokų). Suteiktų paslaugų savikainą taip pat sudaro pastatų
nusidėvėjimo sąnaudos, kurios nesikeičia kiekvienais metais. Kadangi didžiąją dalį pajamų sudaro
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nuomos pajamos, todėl patalpų nusidėvėjimo sąnaudos įskaičiuojamos į suteiktų paslaugų
savikainą.
2016 metais, lyginant su 2015 metais, veiklos sąnaudos sumažėjo 5 005 EUR, t.y. 3,5 %.
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos sumažėjo 10,2 tūkst. EUR. Atsisakėm viešųjų pirkimo specialisto
paslaugų. Šias paslaugas dabar perkame. Dalis darbuotojų atlyginimo buvo kompensuojama iš
vykdomų projektų. Dar labiau sumažėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kadangi didžioji
dalis ilgalaikio turto jau yra nudėvėtas, tačiau naudojamas įstaigos veikloje. Patalpų išlaikymo
sąnaudos 2016 metais, lyginant su 2015 metais, padidėjo 1 270 EUR arba 6,2 %. Tai yra
neišengiama, kadangi dalį paslaugų perkame, o jų kainos auga. Neturėdama pakankamai lėšų
įstaiga nedaug lėšų skyrė remonto darbams. Nors jie yra labai reikalingi, nes pastatai jau seniai
remontuoti.
Ryšių sąnaudos sumažėjo daugiau nei dvigubai. Tai atsitiko dėl to, kad turimi telefonai jau
pilnai išpirkti iš operatoriaus. Nors artimiausiu metu gavome palankius pasiūlymus naujų ryšio
priemonių įsigijimui. Tad 2017 m. šios išlaidos šiek tiek vėl padidės. Transporto išlaikymo
sąnaudos 2016 metais, lyginant su 2015 metais sumažėjo 23,8 %.
Kitos veiklos sąnaudos 2015 metais padidėjo 7 341 EUR., kas sudaro 9,7 %, lyginant su 2015
metais. Net 92 % kitos veiklos sąnaudose sudaro įstaigos įgyvendinamų projektų sąnaudos. Jos
lyginant su 2015 metais padidėjo 9,7 proc. Galima teigti, kad didžia dalimi kitos veiklos sąnaudos
padidėjo dėl kiek padidėjusių įgyvendintų projektų sąnaudų. Kitos veiklos sąnaudų struktūra ir
dinamika pateikta priede (Priedas Nr.10). Beveik visos kitos veiklos sąnaudos 2016 metais
sumažėjo, lyginant su 2014 metais.
Sąnaudų dinamika, Eur
6 lentelė
2016 m.
Sąnaudų straipsniai
Suteiktų paslaugų savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos:
darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Kitos veiklos
Sąnaudos, iš viso:

2013 m.
52 593
3
152 764
35 931
3 991
31 693
6 050
3 438
71 662
205 357

2014 m.
33 720
5
221 774
38 751
2 831
41 359
5 984
3 329
129 519
255 499

2015 m.
31 916
0
144 055
38 704
1 453
20 317
3 817
3 865
75 899
175 971

36 864
0
139 050
28 461
996
21 587
1 820
2 946
83 240
175 914

Pokytis, %,
2016 m.,
lyginant su
2015 m
+15,5
-3,5
-26,5
-31,5
+6,2
-52,3
-23,8
+9,7
-0,03
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Veiklos rezultatas per 2016 metus – 4 109 EUR pelno. Tai geras rezultatas. Tačiau dėl ateities
yra nerimo. Labiausiai neramina, kad mažėja paklausa biurų patalpoms.
Įstaiga intensyviai ieško galimybių didinti uždirbamas pajamas, dalyvauja ir rengiasi aktyviai
dalyvauti projektinėje veikloje, imtis naujų iniciatyvų. Tai sudarys galimybę pritraukti lėšų,
reikalingų infrastruktūros atnaujinimui, veiklos išlaidoms padengti, darbuotojams išlaikyti. Kitų
rezervų sąnaudų mažinimui nėra.
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IV. Problemos, siūlymai
1.Viena iš svarbesnių problemų, su kuriomis susiduria Šiaulių verslo inkubatorius
yra žmogiškieji ištekliai. Įstaigoje konsultacinį - administracinį darbą dirba tik 5 darbuotojai. Nors
darbuotojų kaita ir nedidelė (per paskutinius penkerius metus pasikeitė tik vienas darbuotojas,
darbuotojų darbo krūvis milžiniškas. Net 50 % viso darbo laiko tenka patalpų administravimui.
Nors verslo inkubatorius yra sudaręs sutartis su įvairiomis aptarnaujančiomis įmonėmis atskirų
infrastruktūros rūšių aptarnavimui – elektros, šilumos ir lifto priežiūros, apsaugos, aikštelių
valymo paslaugoms – pastatų administravimas vis tiek užima daug darbo laiko. Reikėtų dar vieno
darbuotojo, užsiimančio grynai inkubuojamų įmonių patalpų ūkinių reikalų sprendimui, tačiau
turimi finansiniai resursai neužtikrina jo išlaikymo. Vykdant projektus, pritraukiame laikinam
darbui daugiau žmonių.
Nedaug laiko ir resursų galime skirti darbuotojų kompetencijos bei kvalifikacijos
kėlimui. Apsiribojame daugiausia dalyvaudami nemokamuose mokymuose, organizuojamuose
kitų institucijų bei organizacijų.
Nors ir sunkiai, bet sprendžiami darbuotojų lojalumo įstaigai problema. Darbuotojus
stengiamės skatinti ne tik materialiai (darbo užmokestis verslo inkubatoriuje nėra pakankamai
konkurencingas, palyginus su kitomis miesto privačiomis konsultacinėmis firmomis ir galimybių
jam padidinti neturime), bet ir organizuodami išvykas į koncertus, keliones po įdomias aplinkines
vietoves, artimąjį užsienį (Latviją), bei kolektyvo šventes.
2. Energetiniai kaštai. Visi Verslo inkubatoriaus pastatai šildomi autonominėmis
dujinėmis katilinėmis. Veiklos pradžioje (1999 m. rudenį), kada dujų kaina buvo žema, tai buvo
labai efektyvu. Tačiau dabartinės dujų kainos verčia sunerimti.
Šiaulių verslo inkubatorius buvo steigiamas kaip paramos SVV infrastruktūros dalis.
Pagal steigimo koncepciją jame turėjo steigti verslą pradedančios įmonės, kurioms buvo numatyta,
kad bus teikiamos nemokamos konsultacijos, mokymai, informavimo paslaugos bei rengiami
verslo sklaidos renginiai. O taip pat buvo numatoma, kad verslą pradedančios įmonės gaus
subsidijas biurų nuomai bei įvairias biuro paslaugas lengvatinėmis sąlygomis. Toks verslo
paramos modelis sėkmingai veikia įvairiose Skandinavijos šalyse, Airijoje ir kitur. Pasaulinė
patirtis rodo, kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, savo veiklą pradėjusių verslo
inkubatoriuose, išlikimo rinkoje tikimybė padidėja net 50 proc. Šiaulių miesto savivaldybės
miestuose – partneriuose Kristianstade (Švedija) ir Fredericijoje (Danija) veikia verslo inkubatoriai.
Jiems keliems metams į priekį yra suformuotos aiškios užduotys naujų verslo įmonių inkubavimui
ir tam yra skiriami reikiami finansiniai bei kiti resursai. Pirmuosius metus pagrindinis dalininkas –
LR Ūkio ministerija kasmet skirdavo lėšų verslo inkubatoriaus veiklai finansuoti. Šiaulių m.
savivaldybės parama įstaigai kasmet siekė 20-22 tūkst. Lt. Iš Ūkio ministerijos jokios finansinės
paramos verslo inkubatorius nebegauna nuo 2008 metų. Dalyvaujame tik viešuosiuose pirkimuose
mokymo, konsultavimo bei informavimo paslaugoms teikti. Tačiau juos (pagal „mažiausią kainą“)
dažniausiai laimi privačios Vilniaus konsultavimo kompanijos, kurios po to neįstengia užtikrinti
šių paslaugų regionuose pasiekiamumo ir paslaugos teikiamos tik formaliai. VšĮ „Versli Lietuva“
teikiamos paslaugos pradedančiam verslui taip pat regionų nepasiekia, kadangi regionuose dirba
vos po vieną šios institucijos atstovą keliems rajonams (pav.: Šiaulių apskrityje – vienas atstovas ir
tas atsakingas tik už Radviliškio, Mažeikių bei Akmenės rajonus). Pradedantieji ar verslą norintys
pradėti gali tik naudotis šios įstaigos sukurta elektronine informacine baze. Nors ši bazė yra
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sukurta tikrai gerai, norinčiam pradėti verslą reikia ir asmeninio bendravimo su konsultantu. O tą
Verslo inkubatorius daro nuolat, netgi negaudamas už tai apmokėjimo, kadangi tai yra numatyta
įstaigos steigimo dokumentuose ir dalininkų tvirtinamuose veiklos planuose. Be savo dalininkų
paramos ir pagalbos Šiaulių verslo inkubatorius negali svariau padėti smulkiam verslui.
Pagrindinės Šiaulių verslo inkubatoriaus problemos:
1. Verslo inkubatorius yra pajėgus atlikti nemažai dalininkės Šiaulių miesto savivaldybės
pavedimų ir darbų
2. Būtinos investicijos į patalpų atnaujinimą arba įstaigos plėtrą, kadangi paslauga įstaigos
veiklai Šiaulių mieste tikrai neatslūgusi. Turime parengę du priešprojektinius pasiūlymus
plėtrai ir pastatų renovacijai. Vienas jų buvo teiktas su paraiška pagal programą „Asistentas
2“, tačiau dėl visiško formalumo (įstaigos plėtra buvo patvirtinta sekančio planinio periodo
– 2009-2015 m. strateginiame plane, kuris buvo dalininkų patvirtintas po paraiškos
pateikimo) jis negavo finansavimo, o vėliau verslo inkubatoriai buvo visai išeliminuoti iš
šios programos.
3. Įstaigos įranga, baldai ir įrenginiai taip pat reikalauja atnaujinimo. Savo lėšomis
įstengiame įsigyti vieną kitą įrenginį, tačiau atnaujinti programinę įrangą, įsigyti naujų
baldų salei ir mokymo klasėms neturime galimybių. Būtinos investicijos į baldų, įrangos ir
įrenginių atnaujinimą, kadangi iš vykdomos projektinės veiklos, kur kiekvienos išlaidos tusi
tikslinę paskirtį, atsinaujinti neįmanoma.
4.
Nuolat trūkstant lėšų veikoms finansuoti, nuo pat veiklos pradžios įstaigos balanse
susidarė 173,1 tūkst. EUR nuostolis. Jis pagrinde susidarė per paskutiniuosius 12 veiklos metų. Tai
balansinis nuostolis, susidaręs dėl įstaigos finansavimo stokos, PVM (įstaigai būnant PVM
mokėtoju, vykdant projektinę veiklą, esant mišriai veiklai iš projektinės veiklos nebūdavo
dengiamas visas PVM. Šiuo metu įstaiga yra išsiregistravusi iš PVM mokėtojų registro), o taip pat
dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo. Nors nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas ir traukiamas į veiklos
sąnaudas, įstaiga neturėjo galimybės iš veiklos atnaujinti ilgalaikio turto. Būtų tikslinga šios
susidariusius nuostolius padengti įstatinio kapitalo sąskaita.
Perspektyvos:
Numatome toliau panaudoti Šiaulių verslo inkubatoriuje dirbančių įmonių potencialą.
Aktyviausios įmonės dalijasi mintimis apie ŠVI įmonių bendruomeniškumą, ryšių stiprinimą,
galimus būsimus bendrus projektus, vieningą veiklą, iš kurios būtų galima gauti visapusišką
naudą ir verslo inkubatoriui, ir jo įmonėms. Labiau patyrusios įmonės sklaidos renginiuose ir
susitikimuose su moksleiviais bei studentais pristato savo veiklą, verslo patirtį. Aktyviausių
įmonių atstovams kilo idėja suburti bendraminčius, kur visi galėtų tarpusavyje dalintis verslo
patirtimi, siūlyti kompleksines paslaugas, bendram tikslui pajungti ir studentus. Tai būtų nauda ir
ŠVI, ir įmonėms ir būsimiems verslininkams, ir studentams.
Gana pasiteisinusi idėja yra HUB-o įsteigimas. Tai yra jaunimo verslumo ir
bendradarbiavimo centras, kur jauni pradedantieji verslininkai ir inovatoriai gali kurti, megzti
naudingus ryšius ir dalintis savo idėjomis. Šią idėją palaiko savivaldybė ir organizacija „Jaunimo
apskritas stalas“. Šiuo metu HUB-as jungia 12-15 aktyvių jaunų žmonių – įvairių sričių specialistų,
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dirbančių individualiai. Aktyviai ieškome daugiau žmonių, kurie bandytų taip dirbti. O pats
Hub‘as naudojamas ir vidinėms verslo inkubatoriaus reikmėms, tarpusavio komunikavimui.
Suformuotos dar kelios idėjos. Viena jų – tai pabandyti suorganizuoti verslo kontaktų
vakarą, kur įmonės pristatytų savo veiklą, ne visos įmonės, įsikūrusios verslo inkubatoriuje gerai
žino viena kita. Yra minčių pastatyti ŠVI vestibiulyje stovelį su visų įmonių, esančių ŠVI ir taip pat
asocijuotų ŠVI narių reklama – vizitinėmis kortelėmis ar pan.
Verslo inkubatoriaus bendruomenė artimiausiu metu numato:
1.

Susidaryti bendrą veiklos Šiaulių verslo inkubatoriaus ir įmonių viziją;

2.

Bandyti pritraukti, apjungti kuo daugiau ŠVI įmonių šiai veiklai;

3.

Pradėti suorganizuoti kontaktų vakarą/pusryčius.

4.

Parengti paraišką į ES paramą „Inkubatorius.Lt“, pastatant gamybinį verslo

inkubatorių Šiaulių pramoniniame parke.
5.

Parengti ir pateikti paraišką „LatLit“ programai, turimos mokymų bazės

atnaujinimui ir įsisavinant šalia esančias patalpas (nenaudojamas gamybines patalpas
pritaikant verslo paramos infrastruktūrai).
Daug vilčių siejame su gamybinio inkubatoriaus Šiaulių pramoniniame parke
įsteigimu. Nuolat bendraujant su verslu, atliekant tyrimus ir apklausas dėl verslo plėtros trikdžių
ir rengiant įvairias priemones bei planus verslumui regione skatinti, išaiškėjo poreikis gamybinėms
nedidelėms patalpoms. Šiaulių miesto savivaldybės (taip pat mūsų įstaigos dalininkės) vadovai ir
plėtros bei investicijų pritraukimo specialistai ne kartą yra atkreipę dėmesį, kad tokių patalpų
poreikis mieste yra nemažas. Ypač daug ketinimų steigti nedidelės gamybos ar paslaugų įmones
išreiškia jauni žmonės, ketinantys užsiimti nuosavu verslu. Tačiau technologinių įmonių kūrimąsi
riboja infrastruktūros ir priemonių stoka. Mažos, dar tik besikuriančios technologinės įmonės
pradinėje stadijoje neturi lėšų įsigyti bei tinkamai įsirengti patalpų, įsigyti brangios ir sudėtingos
programinės įrangos, todėl įrengus gamybinės paskirties verslo inkubatorių, įmonės bus dalinai
aprūpinamos reikalinga įranga – tai paspartins mažų technologinių įmonių steigimąsi ir plėtrą.
Pagrindinis gamybinio verslo inkubatoriaus veiklos tikslas būtų – kurti naujas darbo
vietas, sumažinti veiklos rizikas naujai susikūrusioms įmonėms, plėtojančioms inovatyvias verslo
idėjas. Panaudojant vietos ir šalies mokslinį potencialą, skatinti verslo bei mokslo
bendradarbiavimą Gamybinio verslo inkubatoriaus statyba taptų viena iš sparčiai besivystančio
Šiaulių miesto pramoninio parko, kuriamos Laisvosios Ekonominės zonos ir Viešojo Logistikos
parko sudėtinių dalių. Jame steigtųsi nedidelės gamybinės ir paslaugų įmonės, kurios galėtų teikti
įvairias aptarnaujančias paslaugas čia įsikūrusioms ir įsikursiančioms įmonėms. Gamybinio
inkubatoriaus pagrindinė misija bus remti mažas besikuriančias gamybines - technologines
įmones. Jame taip pat bus įrengtos tokioms bendrovėms reikalingos gamybinės patalpos, kur bus
galima vykdyti nedidelės apimties gamybą: Technologinės priemonės, kurios yra numatomos
inkubatoriuje, sumažins reikalingų investicijų apimtis ir padės plėtotis mažosioms technologinėms
įmonėms. Viziją turime, žinom, kaip ir ką turim daryti, tačiau viskas priklausys nuo įstaigos
pagrindinės dalininkės Šiaulių miesto savivaldybės sprendimų
Esame parengę ir mokomosios - konsultacinės bazės atnaujinimo ir plėtros projektą.
Rengiamės 1,5 karto išplėsti turimos seminarų salės plotą bei įrengti naujas mokymo klases. Salės
išplėtimo projektą esame pasirengę. Taip pat norime panaudoti šalia esantį ir savivaldybei
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priklausantį apleistą pastatą. Buvusios katilinės pastatas yra gretimai esančiame žemės sklype
(Basanavičiaus 9) ir jau daugiau nei 20 metų nėra naudojamas. Šiame pastate numatome įrengti tris
mokymo klases, kurias slankiojančių konstrukcijų pagalba būtų galima transformuoti į vieną
didelę erdvę (150 m²) – ekspozicijų salę, tinkančią jaunų verslininkų renginiams, parodoms,
konkursams ir kitai veiklai. Šio pastato plotą bus galima išplėsti iki 740 m², t.y. padidinti tris
kartus. Trijų aukštų rekonstruotame pastate įsikurs mokomosios įmonės, bus įrengta didelė nauja
HUB erdvė bei kitos įstaigos darbui labai reikalingos patalpos.
Šiaulių verslo inkubatorius turi savo viziją, yra pasirengęs veiklos strategiją, numatęs
savo veiklos finansavimo šaltinius, apskaičiavęs šio projekto atsiperkamumą.

Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus veiklos ataskaita už 2016 m.

32

V. Veiklos viešinimas
STRAIPSNIAI, INTERNETINIAI PUSLAPIAI, TELEVIZIJOS LAIDOS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
ŠIALIŲ VERSLO INKUBATORIAUS VEIKLĄ 2016 M.:
1. http://etaplius.lt/siauliuose-surmuliavo-%E2%80%9Esiauliu-regiono-mokomuju-mokiniu-bendroviumuge-2016/ ;
2. Junior Achievment Lietuva: http://www.lja.lt/regionin%C4%97s-mug%C4%97s apie regioninę mugę
Šiauliuose ;
3. Šiaulių verslo inkubatoriaus facebook paskyra apie MMB Šiaulių regioninę mugę – konkursą:
https://www.facebook.com/events/1728399974098372/ ;
4. LR
vyriausybės puslapis apie MMB Šiaulių regioninę mugę – konkursą:
https://ministraspirmininkas.lrv.lt/lt/video/siauliu-regiono-mokomuju-mokiniu-bendroviu-mugesatidarymas ;
5. Šiaulių verslo inkubatoriaus vadovo Felikso Aliaus Valio mintys apie verslo sėkmę
–
http://www.snaujienos.lt/index.php/naujienos/miesto-gyvenimas/2194-imones-siauliuose-vienadiena-yra-kita-jau-nebe ;
6. Jaunimo verslo idėjų konkurso laimėtojai žengia į rinką 2016 m. rugpjūtis –
http://www.skrastas.lt/?data=2016-08-18&rub=1065924812&id=1471361964
7. http://www.snaujienos.lt/index.php/miesto-gyvenimas/31416-jaunuju-siaulieciu-verslo-idejosstebina-originalumu ;
8. Tarptautinė verslo diena Šiaulių verslo inkubatoriuje 2016 metų lapkritis
–
http://www.skrastas.lt/?data=2017-01-19&rub_sav=1437547289&id=1479489501&pried=2016-1119 ;
9. http://www.skrastas.lt/?data=2017-03-28&rub_sav=1437547289&id=1479489501&pried=2016-1119 2016 m. lapkričio 19-os d. straipsnis „Šiaulių krašte“ apie konferenciją Verslo situacija bei
verslumas Šiaulių regione – dabartis, iššūkiai, aktualijos ir perspektyvos („Centras valdo, pakraščiai
traukiasi“).
10. Straipsnis „Šiaulių naujienose“ Šiaulių regiono savivaldybės sieks aktyvesnio bendradarbiavimo“.
https://issuu.com/siauliunaujienos/docs/2016_11_18_sn_22
11. http://svi.lt/merai-nusprende-vienytis-pasirasytas-ketinimu-protokolas-del-bendradarbiavimo/ .
12. 2016 m. lapkričio 19 d. straipsnis „Šiaulių naujienose: A. Strumskis: jeigu tingite dirbti –
investicijų nesitikėkite http://www.snaujienos.lt/miesto-gyvenimas/32375-a-strumskis-jeigu-tingitedirbti-investiciju-nesitikekite.html
13. Verslo plano turnyro finalas 2016 metų gruodis
– http://www.skrastas.lt/?data=2016-1208&rub=1065924810&id=1481128585 ;
14. Šiaulių verslo inkubatorius: svarbus jaunimo pasitikėjimas. Direktoriaus Aliaus Valio interviu 2016
m. gruodis – http://www.skrastas.lt/?data=2016-12-21&rub=1065924810&id=1482221148 .
Reportažai
1. http://etaplius.lt/siauliuose-surmuliavo-%E2%80%9Esiauliu-regiono-mokomuju-mokiniu-bendroviumuge-2016/ Etaplius žinių reportažas apie Mokinių mokomųjų bendrovių regioninę Šiaulių mugę .
2. Reportažas apie rudens mokymų ciklo pradžią jaunimui 2016 metų spalis (9.28 min)
3. https://www.youtube.com/watch?v=Y2zeuvnzKQY
4. Tarptautinė verslo diena Šiaulių verslo inkubatoriuje 2016 metų lapkritis (nuo pradžių).
5. https://www.youtube.com/watch?v=vXPLgitDfmw&list=PLsKBrBQNCUr6E760rCPtvDosMfOz5ld
YW&index=1

Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus veiklos ataskaita už 2016 m.
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