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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
REGIONO VERSLO IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS
2017 METŲ ATASKAITAI
2018 m. balandžio ___ d. Nr. TS-___
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl
Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 292 ir 294 punktais,
n u s p r e n d ž i a:
Pritarti viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo
centro direktoriaus 2017 metų ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REGIONO
VERSLO IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO

2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

VISAGINAS
2017
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I. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo
informacijos centras (toliau tekste – IAERVTIC arba Centras) yra ne pelno siekianti
organizacija, įregistruota 2003 m. kovo 10 d. vadovaujantis Visagino miesto savivaldybės ir
Ūkio ministerijos 2002 m. spalio 31 d. sutartimi Nr. 527. Įmonės kodas 155987923, buveinės
adresas Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas.
2015 m. vadovaujantis ūkio ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 4-162
„Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viešųjų įstaigų valdymo (priežiūros) sistemos
tobulinimo darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės pateiktomis išvadomis dėl
viešųjų įstaigų, kuriuose Ūkio ministerija turi dalininko teises, pertvarkymo Visagino
savivaldybei buvo pasiūlyta perimti valstybei priklausančias įstaigos dalininko teises ir
pareigas (Ūkio ministerijos 2015-06-08 raštas Nr. (16.3-84)-3-2907). Visagino savivaldybės
taryba sutiko su siūlymu ir 2015 m. lapkričio 27 d. priėmė sprendimą Nr. TS-226 „Dėl
sutikimo perimti viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus
dalininko teises ir pareigas“. Nuo 2016 m. vienintele įstaigos dalininke tapo Visagino
savivaldybė, kurios adresas Parko g. 14, LT-31139, Visaginas, kodas 188711325.
Pasikeitus įstaigos dalininkų sudėčiai ir įvertinus įstaigos galimybes ir poreikius,
savivaldybės plėtros strateginius planus, nuo 2016 m. liepos mėnesio Centras pradėjo veikti
nauju pavadinimu ir teikti daugiau paslaugų.
VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro dalininkai finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje

Dalininkai
Visagino savivaldybės taryba

Indėlis 2017-01-01

Indėlis 2017-12-31

Eur

%

Eur

%

579

100

579

100

Įstaiga savo veikla vykdo adresu Taikos pr. 7, Visaginas. Pastato nuosavybės
teisės priklauso Visagino savivaldybei ir jis yra naudojamas pagal panaudos sutartį (2008-0919, Nr. 5-391). Pastato bendras plotas yra 2813,99 kv. m, iš jų 1701 kv. m. skirta patalpų
nuomai, iš kurių 1168 kv. m. skirta biurų nuomai ir 533 kv. m. užima nuomojamos rūsio
patalpos.
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia –
sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.
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2015 m.

2016 m.

2017 m.

Pajamos

112 950 Lt

63 933 Eur

65 335 Eur

Išlaidos

94 217 Lt

74 497 Eur

74 782 Eur r

Veiklos rezultatas

18 733 Lt

(10 564) Eur

(9 447) Eur

II. IAEVTIC DARBUOTOJAI
Direktorė. Pagrindinės funkcijos – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti
įstaigos veiklą, kad būtų užtikrintas įstaigos įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų
vykdymas, analizuoti Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) verslo ir turizmo plėtros
raidą, pagrindinių rodiklių dinamiką, tendencijas, tirti Savivaldybės verslo aplinką, turizmo
produktų paklausą bei padėtį turizmo rinkose, rengti savivaldybės verslo ir turizmo sričių
statistikos apžvalgas, prisidėti prie šių sričių plėtros bei vystymo. Atstovauti Visagino
savivaldybei renginiuose, parodose ir t. t.
Finansininkė. Pagrindinės funkcijos – buhalterinė apskaita nuo pirminių
dokumentų iki finansinės atsakomybės, verslo bei finansinių konsultacijų teikimas, darbas su
ES projektais, mokėjimo prašymų rengimas, ataskaitų rengimas Visagino savivaldybei, Ūkio
ministerijai, LVPA, VMI, VSDFV ir.t.t.
Vadybininkas.

Pagrindinės funkcijos – palaikyti nuolatinius santykius su

klientais – nuomininkais ir išoriniais klientais, rūpintis naujų ryšių su potencialiais klientais
užmezgimu. Konsultuoti ir padėti paruošti dokumentus, susijusius su klientu santykiais su
Centru ir LR vyriausybinėmis institucijomis. Sekti situaciją vietinėje ir užsienio rinkose.
Kaupti ir analizuoti informaciją apie kitus verslo ir turizmo informacijos centrus.
Turizmo vadybininkė. Pagrindinės funkcijos – vykdyti Visagino savivaldybės
teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą, rinkti, kaupti ir teikti
informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves, rengti, leisti ir platinti
informacinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, analizuoti esamus
turizmo išteklius, teikti pasiūlymus dėl plėtros planų turizmo srityje rengimo, teikti ataskaitas
Lietuvos valstybiniam turizmo departamentui. Bendradarbiauti su Visagino savivaldybės
teritorijos menininkais, tautodailininkais, amatininkais, ūkininkais. Dalyvauti renginiuose ir
atstovauti Visagino miestui parodose.
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Darbuotojų skaičius 2017 m. sausio 1 d.

Darbuotojų skaičus 2017m. gruodžio 31 d.

Administracinis personalas:

Administracinis personalas:

Direktorius – 0,25 etato

Direktorius ( nuo birželio mėn.) – 1 etatas

Finansininkas – 1 etatas

Finansininkas – 1 etatas

Vadybininkas – 1 etatas

Vadybininkas – 1 etatas

Turizmo vadybininkas – 1 etatas

Turizmo vadybininkas – 1 etatas

Techninis personalas:

Techninis personalas:

Ūkvedys-valytojas – 1 etatas

Ūkvedys-valytojas – 1 etatas

Šilumos tinklų prižiūrėtojas – 0,25 etato

Šilumos tinklų prižiūrėtojas – 0,25 etato

Elektros ūkio prižiūrėtojas – 0,25 etato

Elektros ūkio prižiūrėtojas – 0,25 etato

Finansiniai ryšiai su Centro darbuotojais:

2017 m.
A. Vadovams ir administracijos darbuotojams
per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais.

2016 m.
27 879

21 017

III. CENTRO TIKSLAI
Pagrindiniai veiklos tikslai:
 rinkti, kaupti ir turistams bei svečiams nemokamai teikti informaciją apie
teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas Visagino savivaldybės vietoves ir objektus, taip pat
skleisti informaciją apie Visagino savivaldybę, rengti, leisti ir platinti informacinius bei
kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves;
 teikti nemokamos informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei
praktinę pagalbą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, naujai įsteigtiems verslo
subjektams padėti plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų;
 didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, taip pat skatinti verslo
subjektus užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais;
 vykdyti visuomenei naudingą veiklą mokymo ir konsultavimo paslaugų
teikimo, projektų Europos Sąjungai struktūrinių fondų bei savivaldybės fondų paramai gauti
rengimo bei įgyvendinimo srityse.
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IV.

ĮSTAIGOS VEIKLOS APŽVALGA

Siekdamas įgyvendinti savo veiklos tikslus, IAERVTIC 2017 m. vykdė savo
veiklą vadovaudamasis Visagino savivaldybės 2016–2018 m. strateginiu veiklos planu,
patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. TS-19:
 9 programa. Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa, 01 tikslas.
Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus,
01 uždavinys. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą.
 9 programa. Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa, 03 tikslas.
Kurti palankią turizmo aplinką, 02 uždavinys. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą,
skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje.

Su viešosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla:
Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą buvo siekama:
1. Užtikrinti viešųjų paslaugų verslui prieinamumą Visagino savivaldybėje.
2. Sudaryti galimybes fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą,
smulkiesiems ir vidutiniams verslo (toliau SVV) subjektams lengvatinėms sąlygoms gauti
viešąsias paslaugas.
3.

Skatinti verslumą Visagino savivaldybėje, prisidėti prie naujų įmonių

steigimo ir naujų darbo vietų kūrimo.
4.

Prisidėti prie naujų SVV subjektų steigimo savivaldybėje ir padėti jau

veikiantiems SVV subjektams plėtoti savo veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų,
didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.
Įgyvendindamas su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą, Centras
teikė informacijos, konsultavimo ir kitas paslaugas bei organizavo informacinius renginius,
mokymus. Šias paslaugas Centras teikė visus metus telefonu, raštu, elektroniniu paštu bei
žodžiu klientui asmeniškai atvykus į Centrą. Aktuali verslo informacija skelbiama interneto
svetainėje www.inkubatorius.lt.
Kadangi Centras atsakingas už verslo aplinkos stebėseną, 2017 metais buvo
atnaujinta veikiančių įmonių duomenų bazė.
Centro interneto svetainėje atsirado daug naujų rubrikų, skatinančių verslo
plėtrą:
 įmonių

plėtros

turistas/sekmingumo-istorijos/

sėkmės

istorijos

-

http://inkubatorius.lt/as-ne-
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 darbo skelbimai - http://inkubatorius.lt/as-ne-turistas/darbo_skelbimai/
 verslas

pradžiamoksliams

-

http://inkubatorius.lt/as-ne-turistas/verslo-

pradziamokslis/
2017 m. viešosios verslo informacijos paslaugos buvo teikiamos visus 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 (valdyba, projektų valdymas, žmogiškieji ištekliai ir t .t.) ir kitais aktualiais
klausimais (informacijos paieška IT sistemoje, mokėtini mokesčiai, deklaravimas, sutartys,
projektų rengimo klausimai, finansavimo šaltinių paieška).
Visagino savivaldybės ekonominis-socialinis vystymasis bei plėtra daugelį metų
buvo glaudžiai susiję su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimu, o dabartinė miesto
plėtros vizija susieta su Visagino kaip technologijos miesto plėtra. Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros skatinimas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ekonominės politikos uždavinių. Smulkių ir vidutinių įmonių steigimasis ir jų
konkurencingumo didėjimas yra šalies ekonomikos augimo pagrindas ir vienas iš pagrindinių
darbo vietų kūrimo šaltinių.
Įmonių skaičius Visagino savivaldybėje. 2017 m. pradžioje buvo įregistruotos
299 įmonės (2016 m. – 293 įmonės), jose dirbo 6265 darbuotojai. Savivaldybėje daugiausia
vyrauja labai mažos įmonės (77,26 proc.) ir mažos įmonės (18,06 proc.). Vidutinės ir
stambios įmonės sudaro 4,68 proc., bet jose dirba 70,36 proc. visų savivaldybės įmonėse
dirbančių darbuotojų skaičiaus.
Per 2017 metus Visagino savivaldybėje įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių
skaičius yra 18 vnt. (201 6m. – 15 vnt). Tarp jų įsteigtos su VTIC pagalba: UAB
ElephantsGO, Alionos studija, S. Trifonovo IĮ, A. Charitonova IĮ, UAB Modernūs namai,
UAB „Baltijos transportas „Ekspresas“ ir gamybos įmonė „Recon Modul“, kur sukurta 27
darbo vietų. „Recon Modul“ buvo skirta ypatingai daug dėmesio: vykdyta vietovės ir pastato
paieška, dokumentų rengimas, personalo atranka it t. t.
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Verslo plėtros skatinimas regione

Eil.

Pavadinimas

Aprašymas

Lėšos,

Nr.
1

Eur
Informacinių

paketų

rengimas

Buvo surinkta informacija ir paskelbta interneto svetainėje

840,00

http://inkubatorius.lt/as-ne-turistas/investuok-visagine/

investuotojams,

jų

http://inkubatorius.lt/as-ne-turistas/pasiulymai-investoriams/

skelbimas tinklalapyje,

http://inkubatorius.lt/as-ne-turistas/strategy-for-investment-

viešinimas

attraction-to-urban-areas-in-lv-lt-cross-border-region-

per

VšĮ

„Investuok Lietuvoje“

willinvest/projekto-vizualizacija/

(7vnt*120)
2

Mokymų ir seminarų

Buvo organizuoti mokymai tokiomis verslo temomis:

400,00

organizavimas

1. Aktualūs mokesčių įstatymų pasikeitimai, VMI komentarai

(5 vnt.*80)

ir apskaitos naujovės – 6 val., 12 dalyvių.
2. Individuali veikla – 8 val., 10 dalyvių.
3. Sėkmingos verslo istorijos – 4 val.; 48 dalyvių.
4. Naujausių mokesčių ir apskaitos teisės aktų taikymas
2017–2018 m. Nauji finansinės atskaitomybės rengimo
reikalavimai – 6 val., 12 dalyvių.
5. Verslumo gebėjimų ugdymas: kaip pradėti savo verslą – 6
val., 16 dalyvių.
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Konsultacijos

Konsultavimo paslaugos buvo teikiamos pradedantiesiems

verslininkams,

verslininkams ir verslą plėtojančioms įmonėms, ypatingą

dokumentų parengimas

dėmesį skiriant jaunimo verslumo skatinimui.

ir pan.

Konsultacijos buvo teikiamos tokiomis temomis:

(300 val.*18)

- verslo pradžia;
- verslo planavimas;
- įmonių teisinės formos, steigimo procedūros, leidimų ir
licencijų gavimas,
- įmonių steigimo dokumentų paruošimas, JAR formų
pildymas;
- mokesčių ir buhalterinės apskaitos tvarkymas;
-

darbo

teise,

darbo

užmokestis,

personalo

valdymo

klausimais;
- sutarčių teisė;
- projektų paraiškos rengimas
Konsultacijos

pradedantiems

verslą

asmenims

leidžia

nuosekliai ir kryptingai kiekvieną fizinį asmenį paruošti verslo
steigimui, suteikti jam reikalingą informaciją ir pagalbą.

5 400,00
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4

Pagalba

verslininkams

rengiant verslo planus,
paraiškas

ir

Padėta verslo subjektams gauti parama, parašyti paraišką gauti

2 200,00

finansavimą arba kreditą.

kitus

dokumentus
finansavimui gauti.
(100 val.*22)
8 840,00

2017 metais buvo skirta daug dėmesio darbui su SVV programa, ruošiant
paraiškas finansavimo gavimui iš kitų šaltinių.
Pagal 4-ių įmonių paklausimus buvo parengti 4 verslo projektai SVV
programai. Visi projektai gavo paramą ir sėkmingai buvo įgyvendinti. Taip pat buvo padėtos
rengti 2 paraiškos finansavimui iš Kūno kultūros ir sporto departamento gauti, jos taip pat
gavo finansavimą.
Apibendrinant informavimo ir mokymo paslaugų teikimą, galima teigti, kad jų
apimtis turi priklausyti nuo poreikio bei turimo finansavimo. Į mokymus dažniau ateina
žmonės, kai mokymai yra nemokami ir tęstiniai – seminarų ciklas, tad tokiems renginiams
yra būtinas finansavimas iš projektų, nes Centras neturi tiek nuosavų finansinių rezervų.
Teikiamų mokymų paslaugų kokybę, kai mokymus veda Centro personalas, pavyksta
išlaikyti tik kasmet skiriant papildomų lėšų personalo apmokymui bei kvalifikacijos kėlimui.

Darbas su inkubuojamais verslo subjektais
Nors nuo 2016 m. Centras buvo pertvarkytas į IAE regiono verslo ir turizmo
informacijos centrą, bet ir toliau teikiamos patalpų nuomos paslaugos lengvatinėmis
sąlygomis.
2017-12-31 Centre vykdė veiklą vykdė 11 įmonių. Per metus Centrą dėl
skirtingų priežasčių paliko 3 įmonės ir atėjo 2 kompanijos.
2017-12-31 buvo išnuomota 628,72 kv. m iš 1001,92 bendro biurų ploto. Iš jų
Centro kabinetai užima 120,98 kv. m. Laisvas plotas – 252,22 kv. m. Pagrindinė priežastis,
kodėl sumažėjo nuomininkų skaičius, – įrengti dideli kabinetai, kurie netinka pradedantiems
verslininkams dėl didelių nuomos įkainių. 2018 m. planuojama pertvarkyti pora kabinetų ir
įrengti 7 kv. m ploto darbo vietas.
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Įmonių (nuomininkų) sąrašas 2017 m.
Eil.

Iš

viso

Įmonių pavadinimas

Veiklos sritys

Pastabos

1

UAB „G4S Lietuva“

Apsaugos paslaugos

Dirba

1 935,36

2

MB „Solheima LT“

Dizaino paslaugos

Dirba

970,71

3

UAB ‚Dominant Plius‘

IT paslaugos

Paliko

972,81

Igor Klepalov, individuali

Siuvimo

dizaino

Dirba

892,08

veikla

paslaugos
Įdarbinimo

paslaugos,

Dirba

1 622,76

montavimo

paslaugos,

Baldų restauravimas

Dirba

665,64

Viešosios paslaugos

Dirba

1 171,20

Metalų

Dirba

9 943,20

Dirba

442,92

Nr.

4

5

UAB „VISWELD“

ir

pajamų

patalpų nuomą, Eur

statyba
6

Vladimir

Klepalov,

individuali veikla
Nacionalinis visuomenės

7

sveikatos

centras

Sveikatos

prie

apsaugos

ministerijos
8

9

„DEKRA

UAB

laboratoriniai tyrimai

Industrial“
Čivikov,

Viktor

bandymai,

Buitinės

technikos

individuali veikla

remontas

10

UAB „JT Company“

Kompiuterių remontas

Paliko

121,52

11

UAB „Moldeks“

Statyba

Paliko

1 568,00

12

UAB „Dizaino parkas“

IT paslaugos, dizaino

Dirba

1 488,00

13

Alexander Kharitonov

Nuo 2017-07-04

86,46

Nuo 2017-09-04

196,00

14

S. Trifonovo individuali

paslaugos
Tarpininkavimo
paslaugos
Gamyba

įmonė

2017 m. gruodžio 31 d. Centras turėjo 12 408,26 Eur uždelstų ir beviltiškų
skolų. Įmonių, inkubuojamų/ nuomojančių patalpas Centre, skolų dydis 2016-12-31 sudarė 2
131,82 Eur. Iš viso - 14 540,08 Eur ( žr. 1 priedas).

už
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Su viešosiomis turizmo paslaugomis susijusi veikla:
Įgyvendinant su viešosiomis turizmo paslaugomis susijusią veiklą buvo
siekama:
1. Teikti turizmo informaciją bei skatinti vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrą.
2. Rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas ir
turizmo išteklius savivaldybėje.
3. Rengti, leisti ir platinti informacinius ir kartografinius leidinius apie turizmo
paslaugas ir turizmo išteklius.
4. Kaupti atstovaujamos vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis
ir teikti šią informaciją Valstybiniam turizmo departamentui.
5. Skatinti ir aktyvinti kultūrinį ir sportinį gyvenimą mieste bei apylinkėse.
6. Bendradarbiauti ir keistis informacija su Lietuvos ir užsienio kultūros,
turizmo informacijos centrais, muziejais, kelionių ir turizmo agentūromis, koncertinėmis
organizacijomis, meno kolektyvais, kūrybinėmis organizacijomis.
7. Dalyvauti įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse turizmo plėtros
programose, projektuose.

Bendradarbiavimas
 Centras bendradarbiauja su Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija,
turizmo informacijos centrais, savivaldybėmis, keičiasi informacija, dalyvauja
renginiuose, seminaruose, konferencijose, pristatymuose.
 Bendradarbiaujame su VTD turizmo klausimais ir teikiame turizmo
statistiką, teikiame pasiūlymus rinkodaros priemonių plano sudarymui.
 Bendradarbiaujame su Lietuvos mokymo įstaigomis, ruošiančiomis turizmo
vadybos, administravimo specialistus.
 Centras konsultuojasi su Valstybiniu turizmo departamentu iškilus
aktualiems klausimams. Bendradarbiaujame su Visagino savivaldybės administracija,
miesto bendruomenėmis, apgyvendinimo bei maitinimo įstaigomis, vietiniais
verslininkais.
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Turizmo administravimas
Eil.

Pavadinimas

Aprašymas

Lėšos,

Nr.
1

Eur
Administracinio personalo

Buvo atlikti šie darbai:

darbo

• Parašytas tekstas bei surinkta medžiaga ir nuotraukos

užmokestis

ir

8 242,89

knygai „Įdomiausios kelionės po Lietuvą aktyviai“, kuri

mokesčiai

išleista 2017 m.
• Bendradarbiavimas su Turizmo departamentu Facebook
paskyroje „O ar čia buvai“? Tekstų kūrimas bei platinimas
siekiant daugiau reklamuoti Visaginą.
2

Patalpų

išlaikymo

sąnaudos

•

Dokumentų

surinkimas

ženklo

TIC

gavimui,

568,90

bendradarbiavimas su Valstybinio turizmo departamentu.
TIC kelių ženklų įsigijimas ir montavimas mieste.
• Lankytinų vietų bei maršrutų sudarymas ne tik pačiame
mieste, bet ir už jo ribų.
• Internetinio tinklalapio kūrimas, medžiagos surinkimas.
• Miesto brošiūrų, žemėlapių, lankytinų objektų kūrimas.

3

Ryšių

ir

interneto

paslaugos

• Vaikų pramogų parko reklamavimas VTD.
• VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro

114,21

veiklos reklama ir nuotraukų parinkimas tinklalapiui
www.turizmas.lt.
• Bendradarbiavimas su dviračių maršrutų kūrėjais.
• Konferencijų salių nuomos ir pietų organizavimas
atvykstantiems į Visaginą.
„Adventur“ parodos idėjos apgalvojimas, detalių pasiūlymas,
apskaičiavimas, plereminaraus biudžeto nustatymas.
• Dalyvavimas „Adventur“ parodoje 2017 m. Po to surinktos
medžiagos analizavimas idėjoms pasisemti.
4

Atsargos ir biuro prekės

https://www.europedirectvisaginas.lt/cia-susipina-gamta-irtechnologijos/



Lankstinukų

parengimas

lietuvių,

rusų

ir

anglų

kalbomis.


Konkurso „Padovanok nuotrauką miestui“ teksto afišai
parengimas, platinimas socialiniuose tinkluose.



Tinklalapio

informacijos

patikrinimas,

papildymas,

trūkstamos vertimas informacijos į rusų ir anglų kalbas.
Naujienų, skelbimų tekstų rengimas tinklalapiui.


Apgyvendinimo

ir

maitinimo

kainų

paruošimas

316,00
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mokslinei konferencijai 2018.


Informacinių stendų informacijos rengimas (Visagino
savivaldybės pavedimas).



Įmonės puslapio Facebook/ Instagram administravimas.

https://www.instagram.com/iaervtic/
https://www.facebook.com/iaervtic/
http://inkubatorius.lt/



Susipažinimas su Zarasų krašto lankytinomis vietomis,
įdomiausių išrinkimas bendriems maršrutams kurti.
Dalyvavimas projektuose „Surask drugelį Visagine“,
Kalėdų labdaros mugėje „Nenustok tikėti stebuklais“.

5

Turizmo vystymo išlaidos:

Nupirktos 35 knygos turizmo tematika. Skelbta reklama

(pagaminti ir išplatinti 10

tinklalapiuose, laikraščiuose, kataloge „Lietuvos turizmas“.

000 bukletų apie miestą,

Pagaminti ir išplatinti 7 000 bukletų apie miestą.

1 000,00

turimas paslaugas ir pan.;
reklama

tinklalapiuose,

laikraščiuose)
6

Dalyvavimas „Adventur“

4 296,00

2018 m. parodoje
Iš viso:

14 538,00

2017 metais buvo suteikta pagalba rengiant 2 paraiškas dalyvauti programoje
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Anksčiau minėtuose projektuose ir Kalėdų
labdaros mugėje „Nenustok tikėti stebuklais“ Centras dalyvavo kaip partneris.
Projekto „Surask drugelį Visagine“ idėja – šiuolaikine reklama atkreipti dėmesį
į Visagino miestą. Parengti ir platinti informaciją

pritaikant programinės įrangos

parduotuvėms pritaikytas programas.
https://www.facebook.com/iaervtic/posts/1156655374437076
Projekto „Nenustok tikėti stebuklais“ idėja – suteikti Visagino miesto
gyventojams betarpišką bendravimą mugėje, turiningam laisvalaikio praleidimui mugės
renginiuose, savo gebėjimų ir amatų demonstravimui-pardavimui ir socialinės atsakomybės
pasidalinimui (paaukoti labdarai).
https://www.youtube.com/watch?v=ryHU55V5kok&feature=share
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Darbas su asocijuotomis struktūromis
2017 m. IAER VTIC tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos verslo ir turizmo
centrais ir inkubatoriais, ypač glaudus bendradarbiavimas vyksta su VTD. Taip pat IAER
VTIC nuolat bendradarbiauja su šiomis institucijomis:
• Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru;
• kitomis Visagino miesto švietimo įstaigomis;
• VšĮ „Versli Lietuva“;
• VšĮ „Investuok Lietuvoje“;
• Visagino kūrybos namais;
• Jaunimo taryba prie Visagino savivaldybės administracijos;
• Visagino Europe Direct informacijos centru;
• kitomis Visagino miesto nevyriausybinėmis ir jaunimo organizacijomis.

Projektinė veikla
Aktyviai dalyvaujame pritraukiant lėšas iš nacionalinių ir Europos Sąjungos
fondų (programų). 2017 m. pasirašėme sutartį su Europos Komisijas dėl Visagino Europe
Direct informacijos centro veiklos finansavimo 2018–2020 m. laikotarpiui. Šio centro
paskirtis – įvairiomis veiklos formomis komunikuoti strategijos „Europa 2020“ prioritetus.
Bendradarbiaujame su Vytauto Didžiojo universitetu pagal vykdomą projektą
EDUATOM „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo
plėtojimo didaktinės technologijos“.
2017 m. lapkritį tarptautiniai ekspertai šį projektą pripažino vienu iš svarbiausių
ir finansuotinų projektų, skirtų vykdyti tikslinius mokslinius tyrimus sumanios specializacijos
srityje. Projekto tikslas – moksliškai pagrįsti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono
edukacinio maršruto kūrimo didaktinius sprendimus ir technologijas bei remiantis šio
maršruto kūrimo atveju sustiprinti edukacinio turizmo ir mokslo komunikacijos metodologinį
pagrindą.
Universitetas aktyviai bendradarbiauja ir vykdo tyrimus Visagine – kelios
sociologų grupės tyrinėjo tapatybės raidą atominės elektrinės regione, kaip ten vystosi miesto
identitetas, VDU mokslininkai taip pat daug dirbo ir energetinio saugumo srityje. Kuriamas
virtualus maršrutas ir naujo mokslo centro koncepcija, skatinamas branduolinis turizmas,
kuris šiandien populiarus visame pasaulyje.
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Projekto poreikis grindžiamas būtinybe tyrinėti specifines IAE regiono (apimant
ir Visagino miestą) problemas: tyrimas leis ištirti ir pagrįsti šiuolaikinio edukacinio turizmo
didaktinių sprendimų konstravimo principus; identifikuoti prielaidas ir pateikti sprendimus
branduolinio turizmo plėtrai IAE regione, remiantis pramoginės edukacijos principais;
atskleisti Visagino kaip IAE satelitinio miesto daugiakultūrinio identiteto potencialą
kūrybinėms industrijoms ir verslumui plėtoti; sukurti ir ištirti inovatyvaus virtualiomis
informacinėmis technologijomis pagrįsto pramoginio mokslo maršruto edukacinių sprendimų
komercinimo galimybes; sukurti branduolinio turizmo ir mokslo edukacinio maršruto virtualų
produktą ir atskleisti jo pramoginės edukacijos aspektus ir komercializavimo potencialą.

Veiklos finansiniai rezultatai
Pagal 2016 m. ataskaitą Centro veiklos rezultatas buvo neigiamas, nes nebuvo
finansavimo iš projektų. Centro personalas negalėjo dėl laiko stokos organizuoti mokamų
renginių, rengti sudėtingų verslo planų verslui. Tačiau nuo 2017 m. birželio buvo pradėta
dirbti ties šiomis problemomis ir jau metų pabaigoje rodikliuose matoma teigiama tendencija.
Prasidėjo projektinė veikla. Buvo inicijuotas įstaigos auditas, kad būtų optimizuota įstaigos
veikla. Siekiant pritraukti daugiau pajamų, keisime patalpų nuomos strategiją, pertvarkant
patalpų infrastruktūrą, sukuriant daugiau naujų, pigesnių ir patrauklių erdvių mūsų klientams.
Visaginas pirmą kartą per pastaruosius 10 metų dalyvavo „Adventur“ parodoje,
kur sulaukė didžiulio dalyvių ir žiniasklaidos dėmesio bei sulaukė daug pozityvių atsiliepimų.
Aktyviai dalyvaujant skirtinguose renginiuose, buvo kuriamas teigiamas Visagino kaip
ateities miesto įvaizdis. Dėl to buvome pakviesti dalyvauti naujuose projektuose bei
atkreipėme Valstybinio turizmo departamento dėmesį. Su juo šiuo metu glaudžiai
bendradarbiaujame.
Centro numatomos veiklos 2018 m.
1. Reklamuoti miesto renginius visoje Lietuvoje, siunčiant kvietimus kitų
savivaldybių turizmo informacijos centrams ir didelėms Lietuvos įmonėms.
2. Viešinti informaciją apie miestą dalyvaujant Lietuvos ir užsienio mugėse,
parodose ir konferencijose.
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3. Sukurti informacinius leidinius apie miestą (apie maitinimo, apgyvendinimo
paslaugas, renginius, lankytinas vietas).
4. Sukurti ir platinti Visagino miesto žemėlapį.
5. Stiprinti komunikaciją su šalia esančiais savivaldybių turizmo informacijos
centrais, dalintis savo patirtimi ir perimti ją iš kitų.
6. Dalinti spausdintą informaciją (lankstinukus, skrajutes, žemėlapį) su
informacija apie Visagino miestą ir apie miesto renginius.
7. Vykdyti projektą „Europe Direct Visaginas“ 2018–2020 metais, dalyvauti
visose numatytose projekte veiklose.
8. Aktyviai vykdyti partnerių paiešką respublikiniams bei tarptautiniams
projektams, ieškoti išorinio finansavimo, galimybių dalyvauti projektuose ir t. t.

Atsaskaitos priedai
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Skolos
suma,
(Eur, ct.)

2004 m

Atsiradimo
data

Teismo sprendimas

Teismo sprendimas

Suderinimo
duomenys

beviltiškos
beviltiškos
beviltiškos

beviltiškos

beviltiškos

Grąžinimo
terminas

Skolos grąžinimas per antstolį

Skolos grąžinimas per antstolį (nuo 2014-03-14 stat. –
Bankrutavęs, Išregistruotas 2015-10-26)
Skolos grąžinimas per antstolį, (nuo 2006-03-02
likvidavimas)
Nuo 2014-04-09 stat. –Bankrutavęs
Skolos grąžinimas per antstolį
Skolos grąžinimas per antstolį

1 priedas

217,45
2004 m
už adresą
Teismo sprendimas
Teismo sprendimas

beviltiškos

SKOLOS ĮSTAIGAI (DEBITORIŲ) 2017-12-31

Firma "Sanmaksas"
438,73
2009-12-16
2009 m
2008 m

Teismo sprendimas

beviltiškos

Komentarai

1
Tomo Bubulio IĮ
69,51
538,41
591,16
2007/2008 m

Nepripažįsta

beviltiškos

7

Skolininko (debitoriaus)
pavadinimas

2

561,86
2006 m

Teismo sprendimas

Eil.
Nr.

3
4
5

57,92
2008 m

6

UAB "Niky"
UAB "Aqvaplus"
UAB "Ragneda"
UAB "Visagino laboratorinių
tyrimų centras"
VšĮ Pažangūs sprendimai
361,42

8

Apmokėta 2018-01-16

Apmokėta garantija 144,81 Eur
Apmokėta garantija 100,00 Eur

Apmokėjimas pagal grafiką

Apmokėjimas pagal grafiką

Apmokėta garantija 150 Eur

Apmokėta garantija 144,81 Eur

Nuo 2015-11-20 stat. - Restruktūrizuojamas

nuo 2016-06-28 stat. –Bankrutavęs

Bankrutavęs nuo 2015-07-14 Išregistruotas 2016-08-23
nuo 2016-01-12 stat. –Bankrutavęs

Skolos grąžinimas per antstolį

UAB "Eko pasaulis"

uždelstos

beviltiškos
beviltiškos
beviltiškos
beviltiškos
beviltiškos
uždelstos
uždelstos

uždelstos

už paslaugos
už adresą

už adresą
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
Vaučer
už paslaugos

2016 m

uždelstos
dabartinis
dabartinis
dabartinis
dabartinis
uždelstos
dabartinis
uždelstos
dabartinis
dabartinis
dabartinis
uždelstos
dabartinis

2015/2016 m

70,00

už adresą
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos
už paslaugos

2011-11-24
2012-05-31
2012-05-31
2010
2015/2016 m
2014
Iki 2015-03-31

Vladimir Klepalov

2016 m
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017 m
2017-12-31
2017 m
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017 m.
2017-12-31

69,51
390,03
28,17
29,10
6965,50
518,32
328,31

24

UAB VISWELD
S. Trifonovo individuali įmonė

17

25
26

Alexander Kharitonov

70,00
62,03
169,83
132,12
118,99
1001,76
39,92
212,39
34,70
90,83
78,57
125,20
65,48
14 540,08

1102,86

9
10
11
12
13
14
15

Igor Klepalov

UAB GB&ED technologies
UAB INTANT
UAB "TEGRA PLUS"
Konstantin Černatkin
UAB "Gerovė"
Aleksej Lipov
UAB Projektų bankas
VšĮ Visagino technologijų ir
energetikos parkas
UAB Elektros inžinerinės
sistemos
Jelena Nikitina
Viktor Čivikov
UAB "Dizaino parkas"
UAB „G4S Lietuva“
MB Solheima

16

23

18
19
20
21
22

27

Iš viso:
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GAUTOS IR UŽDIRBTOS LĖŠOS
Ataskaitinių metų palyginimas su
praėjusiais metais

Gautos ir uždirbtos lėšos, Eur
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltiniai/
paslaugų rūšis

Per
ataskaitinius
2017 metus

1

Ūkio ministerijos lėšas

2

Savivaldybės lėšas

3

Projektas Strategy for
Investment Attraction to Urban
Areas in LV-LT Cross-border
Region

4

Patalpų nuoma

5

Baldų ir įrangos nuomos

6

Kitos nuomos

7

Mokymų, seminarų
organizavimo

8

Kitos veiklos pajamos

9

Kitos netipinės veiklos pajamosgautos iš inkubojamų įmonių už
komunalines, šildymo, elektros,
ryšių paslaugas

10

Turto perleidimo pelnas

11

Baudų ir delspinigių pajamos
Iš viso

Per praėjusius
2016 metus

Eur (+/-)

Proc.

20 587**

10 000*

+10 587

+105,9

1 203

7 217

-6 014

-83,3

22 077

24 483

-2406

-9,9

585

521

+64

+12,3

1 218

805

+413

+51,3

40

25

+15

+61,0

420

420

0

0

19 205

20 462

-1 257

-6,1

65 335

63 933

+ 1 402

+ 2,2

*gautos laikotarpis 2016 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėn.
** gautos laikotarpis 2017 metus

Centro pajamos
Nr. 2
Patalpų nuoma
Baldų ir įrangos nuomos
Kitos nuomos –
konfarencijų sales
Mokymų, seminarų
organizavimo

Kitos veiklos pajamos
(adresas)

2017 m

2016 m

2015 m

22 077
Vid. 960,61 kv.m. mėn
585

25 483

28 935

521

619

1 218

805

1 644

40

25

12 763

420
UAB "BRIZA"
UAB "Europos ekspresas"
UAB ElephantsGo
UAB "LIKSVA"
UAB "Tranzito linijos"
VšĮ "Vėjų namai"

420

209

18

Kitos netipinės veiklos
pajamos-gautos iš
inkubojamų įmonių už
komunalines, šildymo,
elektros, ryšių paslaugas

19 205

20 462

27 504

Turto perleidimo pelnas
Savivaldybės lėšas

0
20 587

0
10 000

100
11 227

Projektas Strategy for
Investment Attraction to
Urban Areas in LV-LT
Cross-border Region

1 203

7 217

15 234

0

0

14 715

Projektas Sėkmingo verslo
receptai "INOVERSLAS"
- Utenos regionas
I6 viso

65 335

63 933

112 950

Centro Išlaidos
Nr 3
Draudimo sąnaudos
Darbo užmokestis sąnaudos
Socialinės draudimo ir
garantinės fondo įmokos
sąnaudos
Sukauptos atostoginių
sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
sąnaudos

2017 m

2016 m
90
26 128

2015 m
117
18 785

111
20 620
6 429

8 108

5 793

1 556

2 652

392

392

1 203

7 217

6 015

160

176

523

Komunalinių paslaugų
sąnaudos

3 728

2 942

Šilumos sąnaudos

4 401

3 828

2 014

Elektros sąnaudos

2 588

5 690

5 494

Objektų apsauga

1 293

1 246

570

Ryšių sąnaudos ir internetas

709

753

961

Reklamos ir informacinių
paslaugų sąnaudos

164

0

0

0

1 980

792

2 353

13 819

1 132

233

Amortizacijos sąnaudos
Komandiruotės sąnaudos

Audito sąnaudos
Kitų paslaugų sąnaudos
Remonto ir eksploatacijos
sąnaudos
Kitos sąnaudos

3 106

1 736

2 355
256

3 906

45

26
1 737

19

Abejotinų skolų sąnaudos

514

Kitos netipinės veiklos
sąnaudos- komunalines,
šildymo, elektros, ryšių
paslaugos inkubojamoms
įmonėms

26 504
19 205

20 462

27

4

68

0

118

270

Delspinigiai
Vykdymo išlaidos (teismas)
Viso

74 782

94 217

74 497

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Rodikliai

Programinė
įranga

Kitas nematerialusis
turtas

Iš viso

Įsigijimo vertė:
2017 m. sausio 01 d. likutis
Įsigijimai
Perleistas/nurašytas turtas
2017 m. gruodžio 31 d. likutis

581
581

14 435
14 435

15 016
15 016

Sukauptas nusidėvėjimas:
2017 m. sausio 01 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas/nurašytas turtas
2017 m. gruodžio 31 d. likutis

581
581

13 232
1 203
14 435

13 813
1 203
15 016

0
0

0
1 203

0
1 203

2017 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė
2016 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė

Ilgalaikis materialusis turtas
Rodikliai

Kitas materialusis
turtas

Iš viso

Įsigijimo vertė:
2017 m. sausio 01 d. likutis
Įsigijimai
Parduotas/ nurašytas turtas
2017 m. gruodžio 31 d. likutis

37 624
37 624

37 624
37 624

Sukauptas nusidėvėjimas:
2017 m. sausio 01 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas/nurašytas turtas
2017 m. gruodžio 31 d. likutis

36 945
392
37 337

36 945
392
37 337

287
679

287
679

2017 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė
2016 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė
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