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I. BENDROJI DALIS
1. BENDRA INFORMACIJA APIE „VERSLININKŲ NAMUS“
VšĮ “Verslininkų namai” įregistruoti 1998 m. liepos 3 d. Steigėjas – Kauno regiono
smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija.
1998 m. LR Vyriausybė nutarimu “Verslininkų namams” perduotas 249 kv. m. pastatas
Kauno senamiestyje. 2000 m. “Verslininkų namų” dalininku tapo LR Ūkio ministerija. Šiuo metu
pastatas visiškai rekonstruotas ir pritaikytas teikti mokymo paslaugas visuomenei.
Šiuo metu “Verslininkų namai” yra viena iš LR Ūkio ministerijos sukurto viešųjų paslaugų
verslui tinklo organizacijų.
2004 m. “Verslininkų namų” pastatas buvo pilnai pritaikytas žmonėms su negalia.
VšĮ "Verslininkų namai" savo veikloje vadovaujasi Viešųjų įstaigų įstatymu, organizacijos
įstatais, kuriuos patvirtino visuotinis dalininkų susirinkimas. VšĮ "Verslininkų namų" veiklos
tikslą apibrėžia organizacijos įstatai. Pagrindinis VšĮ "Verslininkų namai" veiklos tikslas – teikti
informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo
subjektams, naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie
kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti verslo
subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais.
VšĮ "Verslininkų namai" nuolat teikia informaciją bei konsultuoja verslo pradžios, ES
struktūrinių fondų, finansavimo šaltinių paieškos, įmonės valdymo, verslo partnerių paieškos,
informacinių technologijų ir jų panaudojimo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės,
rinkodaros, personalo valdymo, informacijos paieškos ir valdymo bei kitais su verslu susijusiais
klausimais. Verslo informacijos teikimas bei konsultacijos padeda pilnai išnaudoti “Verslininkų
namų” sukauptą verslo informacijos duomenų bazę, darbuotojų kompetenciją, ryšius su kitomis
verslą vienijančiomis organizacijomis.
Didelė konferencijų salė įgalina organizuoti verslo informacijos sklaidos renginius bei
mokymus plačiai auditorijai. „Verslininkų namų“ konferencijų salėje organizuojami mokymai,
seminarai bei verslo informaciniai sklaidos renginiai verslininkams aktualiais klausimais.
2. DALININKAI METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, JŲ DALIS DALININKŲ
KAPITALE.
Dalininkų skaičius 2013 metų pradžioje: 2 (Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų
asociacija ir LR Ūkio ministerija). Dalininkų skaičius ir kapitalas metų bėgyje nekito: 4 000 Lt –
Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija, 26 600 Lt LR Ūkio ministerija.
3. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.

Metai
2013

LR Ūkio
ministerijos
projektai
0

Gautos lėšos ir jų šaltiniai
Projektai
Darbo
biržos
dotacija
152 123
7 488

GPM 2%
parama

Pajamos iš
ekonominės
veiklos

107

230 328

Viso
390 046
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Bendri “Verslininkų namų” finansavimo šaltiniai sudarė 390 046 Lt.
Finansavimo šaltiniai, 2013 m.
Projektas „Prieglobstį
gavusių užsieniečių
integracija didinant
verslumo
kompetencijas“, 152 123
Lt
39%
Uždirbtos pajamos,
230 328 Lt
59 %
Darbo biržos dotacija,
4 883 Lt
2%

Viso: 390 046 Lt

"Verslininkų nam ų" finansavim o šaltiniai 2011 - 2013 m .
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VšĮ “Verslininkų namai” 2013 m. baigė su 18 744 Lt pelnu.
VšĮ "Verslininkų namai" veiklos rezultatas, metai
2010
2011
2012
2013

Lt
64 293
-25 350
20 258
18 744
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Centro pajamos:

Eil.Nr.

Pajamų šaltinis

Pajamos už paslaugas (Lt)
2011 m.

2012 m.

2013 m.

1.

Konsultacijos

11 747.92

56 169

124 071

2.

Renginių organizavimas

30 288.71

20 248

15 196

3.

Mokymai

108 029.64

78 391

22 550

4.

Buhalterinė apskaita
įmonėms

43 382.79

50 007

68 496

5.

Kitos veiklos pajamos

14 858.87

380

15

Viso:

208 307.93

205 195

230 328

4. ĮSIGYTAS ILGALAIKIS TURTAS PER FINANSINIUS METUS.
2013 m. įsigytas ilgalaikis turtas iš VšĮ "Verslininkų namai" pajamų:
Eil.
Nr.
1.
2.

Ilgalaikis turtas

Kiekis

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S4
Mobilus telefonas Samsung Galaxy S3

1
1

Kaina,
Lt
1995,17
1349,00

2013 m. centras ilgalaikio turto neperleido.
5. IŠLAIDOS PER FINANSINIUS METUS.
Per 2013 m. VšĮ "Verslininkų namai" patyrė 371 302 Lt sąnaudų, iš kurių kompensuotos
sąnaudos – 152 123 Lt. Daugiausiai sąnaudų patirta darbo užmokesčiui su mokesčiais – 166 702
Lt bei patalpų išlaikymui - 17 724 Lt.
Patalpų
plotas

249
kv.m.

Darbuoto
jų
skaičius

6

Valdymo išlaidos
Direktoria
us
atlyginim
as

Finansininkės Išlaidos
darbo
veiklai
užmokestis
2011 m. (Lt)

Išlaidos
veiklai

Išlaidos
veiklai

2012 m. (Lt)

2013 m. (Lt)

37 479,34

21 670,32

296 008,-

371 302,-

246 211,-

Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir
kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

0,-

Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems
asmenims

0,-
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6. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.
2013 m. sausio 1 d. „Verslininkų namuose“ dirbo 6 darbuotojai: direktorius Donatas
Žiogas, finansininkė-konsultantė Angelė Cirtautienė, buhalterė Violeta Bradulskienė, buhalterė
Dovilė Latakaitė, vadybininkė – konsultantė Indrė Beržinskaitė ir valytoja Vita Šulskutė.
2013 m. gruodžio 31 d. „Verslininkų namuose“ dirbo 6 darbuotojai: direktorius Donatas
Žiogas, finansininkė-konsultantė Angelė Cirtautienė, buhalterė Violeta Bradulskienė, buhalterė
Aušra Gladynienė, vadybininkė – konsultantė Indrė Beržinskaitė ir valytoja Vita Šulskutė.
II. SU VERSLO PLĖTROS SKATINIMU, VERSLUMO UGDYMU SUSIJUSI VEIKLA
1. DARBAS SU PRADEDANČIAIS VERSLĄ, KONKRETI PARAMA ĮMONĖMS
PADEDANT JOMS PLĖTOTI VERSLĄ.
2013 m. “Verslininkų namuose“ buvo organizuojami mokymai, seminarai, verslo
informacijos sklaidos renginiai, teikiamos konsultacijos verslo pradžios, verslo planavimo,
rinkodaros, įmonių valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, finansavimo šaltinių
paieškos, ES struktūriniai fondų, darbo teisės, informacinių technologijų ir jų panaudojimo,
informacijos paieška ir jos valdymo, personalo valdymo, kitomis verslui aktualiomis temomis.
Smulkiausi verslininkai, neturintys ofisų bei kompiuterio, naudojasi “Verslininkų namų”
patalpomis bei įranga.
Taip pat sudaryta galimybė naudotis sukaupta buhalterine, apskaitos, teisine, verslo ir
ekonomikos pagrindų literatūra, ES informaciniais leidiniais.
2013 m. “Verslininkų namuose” buvo teikiamos verslo informacijos bei konsultacijų
paslaugos ir organizuojami renginiai pagal parengtą 2013 m. veiklos planą.
Daugiausiai konsultacijų suteikta, verslo pradžios ir įmonės valdymo, verslo plano, finansų
ir buhalterinės apskaitos, ES struktūrinių fondų klausimais. Norintiems pradėti verslą ne tik
teikiame konsultacijas, bet ir rengiame įmonės steigimo dokumentus. 2013 m. “Verslininkų
namai” rengė 81 naujos įmonės steigimo dokumentus arba padėjo įmones steigti elektroniniu
būdu.
Daug dėmesio buvo skirta atskirų verslininkų problemoms, jų informavimui ir
konsultavimui.
Verslo informaciniame centre buvo teikiamos įvairios verslininkams reikalingos
paslaugos: kopijuojami dokumentai, spausdinami raštai, siunčiamos faksogramos ir elektroniniai
laiškai, suteikiama įvairi informacija verslo klausimais, atliekama informacijos paieška internete ir
kt. Taip pat buvo organizuojami renginiai (seminarai, mokymai, susitikimai) pagal individualius
įmonių užsakymus.
2013 m. “Verslininkų namai” naujoms įmonėms teikė buhalterinės apskaitos paslaugas.
2013 m. gale šia paslauga naudojosi 37 įmonės.
2. VERSLUMO SKATINIMO IR ĮMONIŲ AKTYVINIMO PRIEMONĖS.
Centras ir VšĮ „Verslo Iniciatyva“, kartu su Kauno regiono smulkaus ir vidutinio
verslininkų asociacija, 2013 m. inicijavo ir įgyvendino verslumo skatinimo modelį „Verslo
virusas“ (www.verslovirusas.lt). Modelio pagrindinis tikslas yra sukurti veiksmingą priemonių
sistemą, ugdančią ir skatinančią jaunimo verslumą, įgalinant juos įkurti ir vystyti savo verslą.
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Verslo centre kiekvieną dieną lankosi veikiančių įmonių atstovai bei žmonės, norintys
pradėti verslą. Centro darbuotojai suteikia jiems reikalingą informaciją apie įmonių registravimą,
finansavimo galimybes, verslą reglamentuojančius aktus ir t.t. Kaip įprasta daugelis verslininkų
klausimų yra apie kontroliuojančias institucijas, jų reikalavimus įvairioms verslo sritims. Daug
specifinių klausimų užduodama dėl mokesčių, apskaitos bei įmonių dokumentacijos tvarkymo.
Verslininkų bendradarbiavimo skatinimas, pagalba ieškant partnerių užsienyje, nuolat teikiama
informacija apie galimybes dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, prisideda prie
verslumo skatinimo ir įmonių aktyvinimo.
Viena reikšmingiausių “Verslininkų namų” funkcijų, be abejo, yra verslininkų skatinimas
burtis, bendrauti, domėtis verslo organizavimo bei vadybos klausimais, naujais verslą
reglamentuojančiais teisiniais aktais.
Centro direktorius Donatas Žiogas pirmininkavo Verslo centrų asociacijai bei aktyviai
dalyvavo Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos veikloje.
3. MOKYMŲ IR KONSULTACIJŲ TEIKIMO SISTEMA, DALYVIAI IR JŲ
SKAIČIUS, TENDENCIJOS.
Per 2013 m. įvyko 5 verslo informaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 179 dalyviai, kurių
bendra trukmė – 15 val.
Buvo suorganizuota 80 val. mokymų įvairiomis verslo temomis, kuriuose apsilankė 195
dalyviai.
Konsultacijos suteiktos 429 asmenims, kurios truko 1778 val..
Dalyvių skaičius "Verslininkų namų" renginiuose
1200
965

946

1000
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Verslo informacijos
sklaidos renginiai

531

400
200
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131 172
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Mokymai

0
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4.
RYŠIAI
SU
SAVIVALDYBE,
SENIŪNIJOMIS,
APSKRITIES
ADMINISTRACIJA, VERSLO ORGANIZACIJOMIS, MOKSLO INSTITUCIJOMIS, ŠIO
BENDRADARBIAVIMO FORMOS IR REZULTATAI.
Bendradarbiaujame su įvairiomis Lietuvos organizacijomis ir institucijomis: dalyvaujame
socialinių partnerių statuse, svarstant rengiamus regiono plėtros dokumentus; Trišalės Tarybos
veikloje Kauno darbo biržoje, platiname informaciją verslininkams apie darbo biržos vykdomas
programas; vyksta bendradarbiavimas su Kauno kolegijos Verslo fakulteto studentais ir
dėstytojais, KTU ir kitais universitetais. “Verslininkų namuose” nuolat atlieka praktiką studentai
iš įvairių Kauno universitetų bei kolegijų.
7
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VšĮ "Verslininkų namai" nuolatos bendradarbiauja su Valstybine mokesčių inspekcija, VĮ
Registrų centru, Sodra, Kauno regionine muitine, valstybine darbo inspekcija.
2013 m. buvo toliau vystomi glaudūs ryšiai su Kauno V.A. Graičiūno aukštąja vadybos
mokykla. Mokyklos studentai turi galimybę atlikti praktiką “Verslininkų namuose”, naudotis
sukaupta informacine duomenų baze bei darbuotojų patirtimi. “Verslininkų namų” vadovas
Donatas Žiogas 2013 m. birželio mėn. pirmininkavo studentų baigiamųjų darbų vertinimo
komisijai.
Taip pat palaikomi glaudūs ryšiai su Kauno kolegija. 2013 m. “Verslininkų namų”
vadovas Donatas Žiogas pirmininkavo Kauno kolegijos studentų baigiamųjų darbų vertinimo
komisijai. VšĮ "Verslininkų namai" nuolat organizuoja seminarus Kauno kolegijos verslo katedros
studentams apie verslo pradžią.
Sėkmingai bendradarbiaujama su Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų
fakultetu. Centro direktorius skaitė paskaitą apie verslą 6io fakulteto studentams.
2013 m. centre praktiką atliko 3 studentai.
6. CENTRO VEIKLA IR ĮTAKA ĮGYVENDINANT RAJONO (APSKRITIES) SVV
PLĖTROS PROGRAMĄ.
“Verslininkų namai”, kartu su Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija
aktyviai teikia pasiūlymus kuriant Kauno miesto SVV plėtros programą. “Verslininkų namų”
Tarybos narys A. Mackevičius dalyvauja posėdžiuose svarstant Kauno miesto verslo plėtros
strategiją .
7. BENDRADARBIAVIMAS SU TIKSLINĖMIS GRUPĖMIS, BENDRUOMENĖMIS,
PARAMA PLĖTOJANT AMATUS.
2013 m. “Verslininkų namuose” veikė Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų
asociacija – viena aktyviausiai Lietuvoje veikiančių asocijuotų verslo struktūrų. Asociacijos
veiklos tikslas - sutelkti verslininkus bei kitus asmenis verslininkų bendriems interesams
įgyvendinti, skatinti teigiamą visuomenės požiūrį į verslą ir į verslininkus.
2013 m. “Verslininkų namuose” veikė verslininkų ir vadovų klubas “NETO”. Klubui
suteikta galimybė naudotis “Verslininkų namų” patalpomis.
2013 m. “Verslininkų namuose“ nuolat lankėsi daugiau kaip 100 neįgaliųjų. Žmones su
negalia vienijančios organizacijos gali išskirtinėmis sąlygomis naudotis „Verslininkų namų“
konferencijų bei mokymų salėmis, neįgalūs verslininkai nemokamai naudojosi teikiamomis
paslaugomis, dalyvavo mokymuose bei renginiuose. Kauno regiono smulkių ir vidutinių
verslininkų asociacijos vykdomas projektas „Žmonių su negalia integravimas į verslo
bendruomenę“ stipriai suaktyvino žmonių su negalia domėjimąsi „Verslininkų namų“
teikiamomis paslaugomis, organizuojamais renginiais.
2013 m. “Verslininkų namuose” vykdavo 2007 m. įregistruoto neįgaliųjų klubo
“Verslumo dvasia” susirinkimai. Šiuo metu klubas vienija daugiau kaip 50 verslių neįgalių
asmenų.
III. SU EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ IR KITŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ
PROJEKTŲ VYKDYMU SUSIJUSI VEIKLA.
2013 m. “Verslininkų namai” baigė įgyvendinti projektą “Prieglobstį gavusių užsieniečių
integracija didinant verslumo kompetencijas” pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2011 m.
programą. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti prieglobstį gavusių užsieniečių spartesnę
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integraciją į darbo ir verslo rinkas siekiant jų socialinės ekonominės padėties gerėjimo bei
efektyvios integracijos į vietos bendruomenę.
Projekto uždaviniai: organizuoti verslo kūrimo ir valdymo mokymus; organizuoti
asmeninių įgūdžių formavimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymus; teikti praktinę pagalbą
įsidarbinant; suburti pabėgėlių savi-pagalbos grupę ir organizuoti aktyvią jos veiklą.
2013 m. “Verslininkų namai” kaip partneris, kartu su kitais verslo informacijos centrais
ir Verslo centrų asociacija pateikė paraišką ES struktūrinės paramos priemonei Asistentas-4.
Projekto pavadinimas – “Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" - Marijampolės regionas”.
Projekto tikslas - pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir
asmenims, ketinantiems pradėti verslą, teikiant viešąsias paslaugas verslui. Projekto veiklos bus
koncentruojamos 2 kryptimis: paskatas visuomenės verslumui ir naujų SVV subjektų steigimuisi
bei plėtrai kūrimas; aukštos kokybės konsultacinių paslaugų kokybė ir prieinamumo inicijuojant
ir plėtojant verslą užtikrinimas.
IV. KITA CENTRO VEIKLA.
1. VEIKLOS VIEŠINIMAS ŽINIASKLAIDOJE, INTERNETE, KITOMIS VIEŠŲJŲ
RYŠIŲ FORMOMIS. VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SISTEMA IR ĮTAKA CENTRO VEIKLAI.
VšĮ "Verslininkų namai" visais įmanomais būdais stengiasi viešinti teikiamas paslaugas.
Daugiausiai dėmesio skiriama centro interneto puslapio www.vn.lt priežiūrai ir populiarinimui,
nes čia skelbiama visa informacija apie centro teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius,
puslapio pagalba vyksta mokymų dalyvių registracija.
Interneto puslapyje taip pat atliekamas klientų tyrimas. VšĮ "Verslininkų namai" interneto
puslapio populiarumą gerai apibūdina tinklapio lankomumas – vidutiniškai 5833 unikalių
interneto vartotojų apsilankymų per mėnesį. Per 2013 m. “Verslininkų namų” interneto puslapyje
apsilankė daugiau kaip 70 tūkst. interneto lankytojų. Puslapis nuolat atnaujinamas. Centro
interneto puslapyje visiškai pilnai įgyvendinta automatinė dalyvių registracija į seminarus,
informacinius renginius, sukurta vartotojų zona, kurioje svetainės lankytojai gali užsisakyti
norimas verslo naujienas.
2. METINIAME 2013 M. VEIKLOS PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ NEVYKDYMO
PRIEŽASTYS.
2013 m. VšĮ "Verslininkų namai" veiklą vykdė be žymių nukrypimų nuo veiklos plano.
V. BAIGIAMOJI DALIS.
1. ATLIKTOS APKLAUSOS, PASLAUGŲ POREIKIO TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI.
“Verslininkų namai” nuolat stebi klientų nuomonę bei pastoviai vykdo klientų apklausas.
Apklausos vykdomos mokymų metu, kartu su dalomąja medžiaga pateikiant apklausos anketą bei
interneto svetainėje apklausų pagalba.
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2. ESAMOS PROBLEMOS, PASIŪLYMAI VEIKLAI PLĖTOTI
1. „Verslininkų namai“ galėtų suteikti daugiau paslaugų, pasiekti didesnio paslaugų
efektyvumo, teikti įvairesnes paslaugas verslininkams, bet tam reikalingi papildomi
darbuotojai. Šiuo metu visų darbuotojų užimtumas maksimalus, tačiau „Verslininkų
namų“ patalpos bei galimybės pilnai neišnaudojamos. Esama finansinė padėtis neleidžia
samdyti papildomų darbuotojų.
2. Papildomos lėšos reklamai spaudoje, vietinėje televizijoje padėtų dar daugiau
išpopuliarinti „Verslininkų namų“ teikiamas paslaugas, pritraukti daugiau klientų.
3. “Verslininkų namų” pastatas kuo toliau, tuo daugiau reikalauja kapitalinio remonto.
Pastato išorę būtina nutinkuoti. Pastato vidų perdažyti, pakeisti sanitarinius mazgus,
langus, stiklinį stogą.

Direktorius

Donatas Žiogas
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