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1. Bendra informacija
Šioje dalyje pateikiama informacija, kuri, vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 str. reikalavimais,
turi būti nurodyta apie Panevėžio mokslo ir technologijų parką (toliau - PMTP) pasibaigus finansiniams
metams.
PMTP veiklos sritys:
 infrastruktūros paslaugos;
 verslumo skatinimo, inkubavimo ir inovacijų paramos paslaugų teikimas;
 projektų, jungiančių verslą, mokslą ir studijas iniciavimas ir vykdymas;
 inovacinės partnerystės aktyvinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
Įstaigos veiklos tikslas – skatinti žinioms imlaus verslo kūrimąsi ir plėtrą ir vykdyti verslo inkubatoriaus
funkcijas.
Veiklos tikslų įgyvendinimo ataskaita ir veiklos rezultatai per 2020 m. pateikti 5-oje ataskaitos
dalyje. 2020 m. įstaigos finansinis rezultatas +14501 Eur., padengus 2019 metų sukauptą deficitą (13996) Eur bendras sukauptas 2020 metų pabaigai perviršis sudaro +505 Eur.
Veiklos planas 2021 metams teikiamas dalininkams kartu su ataskaita. Jame numatyti ateinančių
finansinių metų veiklos rodikliai, biudžetas, strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės.
PMTP dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių
metų pabaigoje:
Įnašo vertė finansinių metų
Įnašo vertė praėjusių
Dalininkas
pabaigoje
finansinių metų pabaigoje
Panevėžio miesto savivaldybė (kodas
952 849,86 EUR
952 849,86 EUR
288724610) - 3 balsai
Kauno technologijos universitetas
1 448,10 EUR
1 448,10 EUR
(kodas 111950581) - 1 balsas
Vadovo ir darbuotojų kaita. 2020 metų pradžioje įstaigoje iki 2020-02-27 dienos vadovavo
direktorius Dovydas Karosas, o nuo 2020-02-28 dalininkų susirinkimo 2020-02-27 protokolu Nr 28
patvirtintas naujas Panevėžio mokslo ir technologijų parko vadovas - Neringa Trinskienė.
2020 metų pradžioje įstaigoje dirbo 4 darbuotojai, o metų pabaigai - 5. Vidutinis darbuotojų metinis
skaičius 5,3 darbuotojo.
Viešieji pirkimai. Parengtos ir patvirtintos Parko Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklės; Parengtas, patvirtintas Viešųjų pirkimų planas; 2020 m. įgyvendinant viešųjų pirkimų
procedūras parengta 11 rašytinių paslaugų teikimo sutarčių, visos provalomos viešinti sutartys
laikantis BDAR reikalvimų paviešintos Centrinime viešųjų pirkimų portale; Nuolat pildomas mažos
vertės viešųjų pirkimų registras; Parengta ir Centrinime viešųjų pirkimų portale paviešinta 2020 m.
viešųjų pirkimų ataskaita; Siekiama, kad visi rašytines sutartis sudarę paslaugų tiekėjai sąskaitas teiktų
per platformą www.esasakaita.eu.
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2. 2020 m. įvykiai ir veiklos duomenys
2020 metais įvyko 4 visuotiniai PMTP dalininkų susisrinkimai (01.13, 01.29, 02.27, 05.18):
 Nr. 26, 01.13 susirinkimas VšĮ PMTP direktoriaus Atrankos komisijai sudaryti.
 Nr. 27, 01.29 Dėl asmens įgaliojimo kreiptis į STT dėl informacijos apie nustatytą viešosios
įstaigos PMTP direktoriaus konkurso nugalėtoją N. Trinskienę pateikimo. Gavus informaciją –
informuoti VšĮ direktorių ir direktoriaus D. Karoso darbo sutarties sąlygų keitimo.
 Nr. 28, 02.27 N. Trinskienės skyrimas į VšĮ PMTP direktoriaus pareigas ir darbo sutarties
sąlygų nustatymas.
 Nr. 29 05.18 Svarstyta PMTP 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys, jo tvirtinimas; PMTP 2019
m. veiklos ataskaitos tvirtinimas; PMTP veiklos plano ir biudžeto tvirtinimas. Kiti einamieji klausimai:
Dėl nusidėvėjimo normatyvų keitimo, ilgalaikio turto nebetinkamo naudojimui, PMTP apsaugos
sistemos.
Įvyko 11 Parko priežiūros komisijos posėdžių (03.05; 03.31; 04.29; 05.29; 06.09; 06.11; 08.28; 10.13;
10.30; 11.04; 11.13), priimti 7 nauji nuomininkai, plotas sumažintas 3 ir 1 plotas padidintas.
Metų pabaigoje PMTP buvo įsikūręs 41 ūkio subjektas, parko administracijos surengtos įmonių
apklausos duomenimis šiuose ūkio subjektuose dirbo 76 darbuotojai. Įmonių pasiskirstymas pagal
veiklos sritis išlieka įvairus, nuo 59 % iki 54 % sumažėjo ilgiau nei 2 metus dirbančių parke skaičius.
Per 2020 metus išsikraustė 5 nuomininkai, įsikėlė 7 nauji, o UAB Geodera (keliantis į mažesni kab.),
A. Januška (pasibaigus sutarties laikui) ir UAB Eivensa (pasibaigus sutarties laikui) surašytos naujos
sutartys. Viso pasirašyta 10 naujų patalpų nuomos sutarčių.
Parke nuomojamo ploto iš viso yra 2250 m2, metų pabaigai turėjome 4 laisvus kabinetus:
 Administracinis korpusas antras aukštas: 1) 37,41 kv.m. ir 2) 35,99 kv.m.
 Adminstracinis korpusas pirmas aukštas : 1) 39,09 kv.m. ir 2) 23,90 Kv.m
Nuomojamo ploto užpildymas 2020 metų pabaigai - 94,38 %.
Per 2020 metus patvirtintos naujos tvarkos:
1.
VšĮ PMTP darbas, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, paskelbus ir
pasibaigus karantinui tvarkos aprašas.
2.
Nuotolinio darbo VšĮ PMTP tvarkos aprašas.
Gauti raštai - 73 vnt PMTP kartu su VšĮ „Versli Lietuvaˮ įkurtame bendradarbystės centre „Spiečiusˮ
2020 metais rezidavo 26 jauni verslininkai. Centre taip pat dirba VšĮ „Versli Lietuvaˮ regiono
koordinatorė, kuri suteikė 960 konsultacijų verslo pradžios, plėtros, finasavimo šaltinių paieškos, verslo
apmokestinimo ir kitais verslo vystymo klausimais, iš jų 62 konsuktacijos buvo suteiktos iš Panevėžio
miesto ar rajono esantiems gyventojų. Taip pat kartu buvo organizuota:
 mentorystės programos 4 sesijos, kurias iš 10 pradėjusių sėkmingai baigė 2 Panevėžio verslai
(UAB Mur mur verslas; Aidos Šniraitės IDV dizaino, interjero paslaugos );
 nemokami informaciniai seminarai temomis:
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1.
2.
3.
4.
5.

Darbo teisė bei darbų sauga įmonėje, kas žinotina darbdaviui;
Finansinės ataskaitos - įmonės įvaizdis;
Galimybės inovatyviam verslui šiandien ir po 2021 metų;
Veiklių moterų - kūrybinio potencialo ir lyderystės išlaisvinimo dirbtuvės;
Veiklių moterų - kūrybinio potencialo ir lyderystės išlaisvinimo dirbtuvių
apžvalginis renginys.



mokymai:
1. Verslo komunikacija. Nuo ko pradėti?;
2. Vertės pasiūlymo kūrimo dirbtuvės;
3. Vertės pasiūlymo kūrimo dirbtuvės (II dalis);
4. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas.
 skaityti 6 pranešimai apie Panevėžio mokslo ir technologijų parko paslaugas ir galimybes
Panevėžio užimtumo tarnyboje tikslinėms grupėms, bei Panevėžio jaunimo darbo centre.
Bendrai organizuotuose renginiuose 2020 metais sudalyvavo 315 dalyvių.
Parko darbuotojai kėlė savo kompetencijas darbo kodekso taikymo, BDAR reikalavimų ir viešųjų
pirkimų organizavimo klausimais. Per ataskaitinį laikotarpį PMTP buvo įdarbinti du darbuotojai pagal
Panevėžio miesto savivaldybės laikinųjų darbų programą. Gauta darbo užmokesčio kompensacija 6178 Eur.
2020 metais parkas aktyviai dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio prekybos, pramonės
ir amatų rūmų rugsėjo 25–27 d. organizuotoje tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO
AUKŠTAITIJA 2020“ Panevėžyje. Jungtiniame, kartu su VšĮ Versli Lietuva stende, parkas pristatė
parke įsikūrusias įmones ir čia teikiamas paslaugas ir galimybes Panevėžio verslui.
Nuo 2020 metų lapkričio mėnesio 10 dienos, dėl paskelbto karantino Lietuvoje, į prastovą buvo išleisti
du darbuotojai. Parkas naudojosi Valstybės parama nuo 2020 m. pradžios užimtumui ir gyventojų
pajamų išsaugojimui - kompensacija už į prastovą išleistus darbuotojus. Suteikta kompensacijų - 2193
Eur. 2020 m. PMTP veiklos pajamos ir sąnaudos sumažėjo, tačiau įstaigos veiklos rezultatas teigiamas
+505 Eur.

3. Teikiamos paslaugos
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Konsultacijos

Renginių
organizavimas

Konsultacijos verslo reguliavimo, juridinių asmenų vidaus
valdymo, inovacijų klausimais.
Praktinė ir konsultacinė pagalba (verslo inkubavimas,
mokslinės ir techninės informacijos sklaida, verslo planų
rengimas ir kt.);
Projektų administravimas ir ES parama (pagalba rengiant
paraiškas ES struktūrinių fondų ir kitų fondų bei programų
paramai gauti)
Pagalba organizuojant ir viešinant partnerių renginius ir
seminarus

Konferencijų, Įvairaus dydžio patalpos (nuo 10 iki 120 žm.) su reikalinga
mokymų,
vaizdo bei garso įranga
pasitarimų
salės
bei
įranga
Įrengta darbo vieta laisvai samdomiems IT, programavimo,
inžinerijos, rinkodaros, konsultavimo, viešųjų ryšių ir kitų
sričių specialistams, pradedančiosioms ir nedidelėms
kompanijoms. Nemokamos konsultacijos (ribotas valandų
skaičius per mėnesį), biblioteka, internetas
Biuro
ir Nemokamos konsultacijos (ribotas valandų skaičius per
gamybinės
mėnesį), interneto ryšys, galimybė patekti į pastatą visą parą,
patalpos SVV moderni pastato apsaugos sistema, teritorija ir bendros
subjektams
patalpos stebimos vaizdo kameromis, aktyvaus poilsio zona
(stalo futbolas, stalo tenisas ir kt.), biblioteka
Virtualiojo
Suteikiamas ribotas konsultacijų ir naudojimosi pasitarimų
biuro paslauga kambariu valandų skaičius, adresas korespondencijai,
biblioteka ir kt. bendros paslaugos
Buveinės
Buveinės adreso suteikimas naujai kuriamoms ar iš kitų
(registracijos
vietovių perregistruojamoms įmonėms
adreso)
suteikimas
Bendradarbiav
imo
erdvė
(bendros darbo
vietos patalpa)

Pajamų suvestinė pagal teikiamas paslaugas 2020 metais
Paslaugos kodas, Pavadinimas

Suma Eur.
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Nuo 15 EUR/val. pagal
paslaugų
teikimo
sutartį. Neatlygintinos
konsultacijos teikiamos
PMTP
įsikūrusioms
įmonėms
(ribotas
valandų skaičius)
Maitinimas
vienam
žmogui - 0,60 - 3,50
EUR
Savaitgaliais taikomas
papildomas 20 - 50
EUR mokestis
Salės valandos kaina
nuo 6 EUR iki 23 EUR
(visai dienai nuo 40
EUR iki 130 EUR)
Įrangos valandos kaina
5 EUR (visai dienai nuo
13 EUR iki 33 EUR)
3,50
EUR/m2
(be
eksploatacinių
ir
komunalinių išlaidų)
3,50 - 4,50 EUR/m2 (be
eksploatacinių
ir
komunalinių išlaidų)
15,00 EUR/mėn.

100,00 EUR

226201 Patalpų nuoma
226202 Patalpų eksploatacija
226203 Patalpų valymas
226204 Patarnavimai
226205 Rūsio nuoma
226206 Virtualus biuras
226207 Įmonės registracijos adreso suteikimas
226220 Pasitarimų kambario nuoma (val.)
226221 Konferencijų įrangos nuoma
226222 Mokymų salės Nr. 1 nuoma
226223 Mokymų salės Nr. 2 nuoma
226224 Kavos pertraukų organizavimas
226225 Vanduo 0,5 l.
226230 Elektros energija pagaminta "Saulės laboratorijoje"
226231 Pasitarimų kambario nuoma (d.)
226232 Konferencijų salės nuoma (val.)
226233 Maitinimas (dienos pietūs)
226234 Mokymų salės 2 nuoma (val.)
226235 Konferencijų salės nuoma (d.)

60 580,65
22 725,47
4052,10
18 175,34
306,72
150,00
200,00
803,40
740,07
1078,39
824,50
1053,35
19,83
42,21
756,00
230,00
127,52
120,00
390,00
112 375,55

4. Projektinė veikla
2020 metais buvo parengti trys projektai:
 Parkas bendradarbiaudamas su viešaja įstaiga “Pokyčių projektai” Aktyvių piliečių fondui
2020 m. vasario 28 d. parengė ir pateikė projekto “ŽINOME KAIP” konceptą.
Planuota, kad projektas prisidės prie APF programos tikslo – stiprios ir aktyvios pilietinės
visuomenės kūrimo ir įgalintų pažeidžiamų visuomenės grupių, kvies jaunus panevėžiečius kurti
bendravimo ir pasitikėjimo atmosferą savo mieste. Sudarys sąlygas drąsiam piliečių, miestelėnų ir
viešosios politikos įgyvendintojų dialogui, siekiant, kad jaunas žmogus norėtų ir žinotų, kaip kurti savo
miestą.
Projekto tikslinė grupė – geografiškai nutolusio regiono 16–29 m. amžiaus jaunimas.
Problemos sprendimui projekte buvo numatomos ivairios veiklos: verslumo mokymų ciklas,
pilietiškumo dirbtuvės, pasiūlymų sprendimų priėmėjams rengimas, dalyvavimas miesto strateginių
dokumentų rengime, interaktyvaus verslumo žemėlapio ir virtualios realybės kambario Parke
įrengimas.
Projekto koncepcija įvertinta aukštu balu ir įstaiga buvo pakviesta rengti išsamią projekto paraišką.
Projekto vertė 167 000 Eur, projekto dalyviais turėjo tapti 1500 darbingo amžiaus panevėžiečių.
2020 m. birželio 22 d. parengta ir pateikta išsami projekto paraiška.
Projektui finansavimas neskirtas dėl fondo lėšų trūkumo.
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 Panevėžio savivaldybės 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo
veiklų finansavimo konkursui Parkas pateikė projektą “Idėjų stovykla”.
Siekdami prisidėti prie mokinių ugdymo neformaliais metodais ir pasiūlyti mokiniams patrauklias
veiklas, ketinome organizuoti 5 d. trukmės dieninę stovyklą, moksleivių rudens atostogų metu, vykdyt
diskusijos, pilietiškumo dirbtuves, vizitus į verslo įmones ir verslo įdėjos konkursą.
Stovyklos dalyviais turėjo tapti 25 mokyklinio amžiaus panevėžiečiai.
Suplanuotas biudžetas 2490 Eur - Skirtas finansavimas 600 Eur.
Atsižvelgiant į skirto finansavimo dydį, perkaičiuotas projekto biudžetas, veiklų planas.
Sukurtas renginio vizualas, įgyvendintos stovyklos viešinimo ir dalyvių pritraukimo veiklos, įvyko
dalyvių registracija, vyko susitikimai su verslo atstovais, kurie be atlygio sutiko dalytis patirtimi
stovykloje su jaunimu. Likus dienai iki stovyklos pradžios šalyje paskelbtas karantinas ir uždraustas
neformalaus ugdymo kontaktinis įgyvendinimas.
Finansavimas grąžintas Savivaldybei.
 Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų konkursui pateiktas projektas
“Rūšiuok 365”. Suplanuotas projekto biudžetas 5450 Eur.
Siekdami prisidėti prie Panevėžio visuomenės švietimo ir edukavimo aplinkosaugos klausimus,
2021 m. ketiname įgyvendinti projektą „Rūšiuok 365“. Suplanuotų edukacijų, rudens stovyklos ir
video klipų konkurso dalyviais turėjo tapti 100 panevėžiečių nuo 14 iki 29 m.
Gautas laiškas informuojantis, kad paraiška pateikta pavėluotai.
Oficialiu raštu išreiškus susirūpinimą dėl to, kad konkursą administruojantis asmuo nusižengia LR
Civilinio proceso kodekso 74 straipsnio 7 dalis nustato, kad „Jeigu skundas, dokumentai ar pinigai
įteikti paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, terminas
nelaikomas praleistu.“ gautas neigiamas projekto įvertinimas.
Finansvimas projektui neskirtas.
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5. 2020 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai
Planuotos priemonės
Eil.
Nr.

Įgyvendintos priemonės

Vertinimo
kriterijaus
pavadinimas ir
mato vnt.

Pasiekta
rodiklio
reikšmė

Planuota
rodiklio
reikšmė

1 TIKSLAS. SKATINTI ŽINIOMS IMLAUS VERSLO KŪRIMĄSI IR PLĖTRĄ
1.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas kurtis žinioms imliam verslui
1.1.1.

Gerinti PMTP infrastruktūrą, atnaujinti
poilsio zonas: Šalinti atsirandančius
gedimus (vaizdo stebėjimo sistema ir
praėjimo kontrolė), atnaujinti įmonių
informacinę lentą foje, salių žymėjimus,
pradėti naudoti salių rezervacijos sistemą II
aukšte.

Sutvarkyta, atnaujinta vaizdo stebėjimo sistema ir praėjimo
kontrolė, atnaujinta įmonių informacinę lentą foje, įrengti
salių žymėjimai, permodeliuota kabinetų numeracija,
įrengtos kabinetų navigacinės lentos. Įdiegta kodinė salių
rakinimo sistema II aukšte ir pradėta naudoti salių
rezervacijos sistemą.

Infrastruktūra
patenkintų
įmonių
dalis procentais

90

97,5
Nepatenkintų
nebuvo, iš 40
apklaustųjų 2
neturėjo šiuo
klausimu
nuomonės.

1.2 uždavinys. Pritraukti didelį potencialą turinčių verslininkų, startuolių ir ekosistemai reikalingų konsultantų
1.2.1.

Rengti sėkmės istorijų ir kitus renginius
naujiems klientams pritraukti: buvo
planuoti bendri renginiai bendradarbystės
centre
„Spiečiusˮ,
bendri
partnerių
renginiai.

Suorganizuotos 4 mentorystės programos darbinės sesijos,
kurias iš 10 dalyvių baigė 2 Panevėžio verslai. Suorganizuoti
5 informaciniai renginiai ir 4 mokymai.

Renginių skaičius
Vidutinis
dalyvių
skaičius renginyje

8
30

13
24
Viso
315
dalyvių

1.2.2.

Ieškoti naujų potencialių klientų įvairiais
kanalais: buvo planuojama ieškoti naujų
klientų ir nuomininkų dedant skelbimus
internete, viešinant teikiamas paslaugas
renginiuose,
atnaujinant
paslaugų
aprašymus
interneto
puslapyje
ir
socialiniuose tinkluose. Taip pat bus
siekiama pritraukti bendradarbystės centro
„Spiečiusˮ
klientus pasilikti
PMTP
pasibaigus sutarčiai su VšĮ „Versli
Lietuvaˮ.

Skaityti 6 pranešimai apie Panevėžio mokslo ir technologijų
parko paslaugas ir galimybes Panevėžio užimtumo tarnyboje
tikslinėms grupėms, bei Panevėžio jaunimo darbo centre.
Aktyviai viešintos parko paslaugos FB paskyroje, dalinantis
pranešimais visuose Panevėžio socialinių tinklų viešų
skelbimų portaluose, buvo perkamos FB mokamos reklamos
paslaugos.

Naujų nuomininkų
skaičius

4

10

Pradedančiųjų
verslininkų
startuolių
procentais

15

0

5

10

ir
dalis

1.3 uždavinys. Viešinti įstaigos veiklą ir jos teikiamą naudą
1.3.1.

Nuolat atnaujinti PMTP interneto puslapį ir
Facebook
paskyrą:
Puslapyje
ir

Aktyviai buvo dirbama su FB socialine PMTP paskyra, ją
maksimaliai išnaudojant viešinimui visų renginių ir įvykių,

Puslapyje paskelbtų
renginių skaičius

1.3.2.

socialiniuose tinkluose bus skelbiami
vykstantys renginiai, dedami straipsniai
apie vykusius renginius ir naujienas,
socialiniuose tinkluose talpinamos renginių
nuotraukos.

bei teikiant verslui aktualią informaciją

Viešinti PMTP kuriamą pridėtinę vertę ir
pasiekimus: PMTP vardas bus minimas
remiamų renginių metu, rašomi straipsniai
žiniasklaidoje, dedami skelbimai internete.

https://bit.ly/3tcOrY8
https://bit.ly/3lgfhMz
https://bit.ly/3qUrZSp
https://bit.ly/3lhu3SV

Puslapyje paskelbtų
pranešimų,
straipsnių, naujienų
skaičius
Socialinių
tinklų
sekėjų
skaičiaus
didėjimas per metus
Straipsnių
ir
renginių,
kuriuose
minimas
PMTP
skaičius

5

12

50

192

10

4

3

1

15

17

2

3

1

0

2 TIKSLAS. VYSTYTI BENDRADARBIAVIMĄ SU ĮVAIRIOMIS ORGANIZACIJOMIS
2.1 uždavinys. Plėtoti ryšius su įvairiomis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis
2.1.1.

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir
plėtoti tarptautinę partnerystę: buvo
planuojama atnaujinti bendradarbiavimo
sutartį su VšĮ „Panevėžio mechatronikos
centrasˮ ir sudaryti naują sutartį su
teisininkais dėl nemokamų konsultacijų
parko nuomininkams ir VšĮ „Lietuvos
inovacijų centrasˮ dėl bendrų tikslų
įgyvendinimo. Teikiant paraiškas ES
finansuojamiems projektams bus ieškoma
užsienio partnerių.

2020-06-23 buvo inicijuotas susitikimas su Lietuvos
inovacijų centro vadovybe, aptartos konkrečios priemonės,
kaip galima bendradarbiauti, kokiame kontekste galėtume
rengti bendras projektines paraiškas, kaip ir kokiose veiklose
galėtume telktis vieni kitų turimais žmogiškaisiais ir
infrastruktūriniais resursais.
Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su VšĮ Panevėžio
plėtros agentūra dėl bendradarbiavimo kuriant draugišką
naujiems gyventojams ekostitemą Panevėžio mieste.

Bendradarbiavimo
sutarčių skaičius

2.1.2.

Sudaryti
sąlygas
studentams
atlikti
praktikas: buvo siekiama padėti studentams
ir mokslo įstaigoms surasti praktikos vietas
įsikūrusiose įmonėse.

Praktikantus priėmė 7 įmonės reziduojančios parke.

Praktikas PMTP ir
įsikūrusiose įmonėse
atlikusių
studentų
skaičius

2.1.3.

Rengti ir vykdyti vietinius ir ES projektus:
buvo planuojama teikti paraiškas į
priemones „Aktyvių piliečių fondasˮ ir
Panevėžio miesto savivaldybės mokslo
projektų dalinio finansavimo konkursus.
Taip pat planuojama dalyvauti kituose
projektuose partnerių statusu.

2020 metais buvo parengtos trys paraiškos projektinei
veiklai vykdyti: Parkas bendradarbiaudamas su viešaja
įstaiga “Pokyčių projektai” Aktyvių piliečių fondui 2020 m.
vasario 28 d. parengė ir pateikė projekto “ŽINOME KAIP”;
Panevėžio savivaldybės 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir
kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo
konkursui Parkas pateikė projektą “Idėjų stovykla”, kurio

Paraiškų
finansavimui
gauti
skaičius
Vykdomų projektų
skaičius

10

įgyvendinimas atšauktas nes likus dienai iki stovyklos
pradžios šalyje paskelbtas karantinas ir uždraustas
neformalaus ugdymo kontaktinis įgyvendinimas.; Panevėžio
miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų
konkursui pateiktas projektas “Rūšiuok 365”.
2.2 uždavinys. Prisidėti prie Panevėžio miesto strateginės krypties įgyvendinimo
2.2.1.

Skatinti inovatyvumą ir verslumą rengiant
įvairius renginius: buvo planuojami
verslumą
skatinantys
renginiai
bendradarbystės centre „Spiečiusˮ, skaityti
pranešimus verslumo tematika jaunimo
darbo centre.

Skaityti 6 pranešimai tiek verslumo tematika tiek apie
Panevėžio mokslo ir technologijų parko paslaugas ir
galimybes Panevėžio užimtumo tarnyboje tikslinėms
grupėms, bei Panevėžio jaunimo darbo centre.

Renginių skaičius

5

6

Vidutinis
dalyvių
skaičius renginyje

30

15
Viso
130
dalyvių

2.3 uždavinys. Vystyti PMTP ekosistemos bendruomenę
2.3.1.

Rengti bedruomenės renginius: Planuojama
rengti bendruomenės susitikimus pagal
poreikį ir iniciatyvas.

Dėl Lietuvoje paskelbtos pandemijos ir karantino režimo,
buvo ribojamos kontaktinio pobūdžio veiklos.
Organizuota popietė, kavinės „Žemgulio 46“ atidarymo
proga. Dalyvavo 29 nuominininkai.
Suplanuotos kontaktinės veiklos pakeistos į naujienlaikraštį,
kurį kartą per mėnesį gauna visų Parke įsikūrusių įmonių
atstovai. Naujienlaikraštyje talpinama informacija apie
įgyvendinamus, inicijuojamus pakitimus Parke, kvietimai
organizuoti bendrus renginiuse, projektus, dalyvauti
renginiuose, padėkos aktyviems bendruomenės nariams.
Aktuali informacija talpinama, būriamoje Facebook
prieigoje PMTP bendruomenė.

Renginių skaičius

2

1
Viso
dalyviai

Naujienlaikraščiai

0

6

3 TIKSLAS. GERINTI VERSLO INKUBATORIAUS FUNKCIJAS
3.1 uždavinys. Išnaudoti turimas patalpas ir erdves
3.1.1.

Didinti patalpų užimtumą: Planuojama dėti
nuomos paslaugų skelbimus internete,
ieškoti naujų klientų renginių metu, didinti
teikiamų paslaugų kokybę.

Išnaudota FB socialinio tinklo paskyra, pasitelkiant
mokamas FB reklamos paslaugas. Pirktos 4 reklamos, kurios
ne tik didino parko žinomumą, tačiau ir pritraukė 10 naujų
klientų. Tačiau dėl Lietuvoje paskelbtos pandemijos ir
karantino režimo, bei tam tikrų veiklų ribojamo, patalpų
nuomos sutartį nutraukė 5 nuomininkai.

Ilgalaikės
nuomos
patalpų užimtumas
procentais

90

94,38

3.1.2.

Sukurti patogią salių ir pasitarimų kambarių
rezervacijos sistemą: buvo planuojama

Modernizuoti II aukšto salių užraktai, įdiegiant kodines
automatines užrakinimo sistemas ir salės rezervacijos

Salių, prijungtų prie
sistemos skaičius

2

2

11

32

įdiegti salių rezervacijos sistemą, kuri leistų
matyti salių naudojimo laiką, išrašyti
sąskaitas pagal faktinį laiką ir kuri
modernizuotų sales.

sistemą.

3.2 uždavinys. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę
3.2.1.

Teikti konsultacines paslaugas: buvo
planuojama teikti konsultacines paslaugas
apie verslo pradžią, verslo plano kūrimą ir
kitas su verslu susijusias paslaugas, taip pat
nukreipti klientus pas savo sričių
specialistus.

PMTP kartu su VšĮ „Versli Lietuvaˮ įkurtame
bendradarbystės centre „Spiečiusˮ 2020 metais suteikė 960
konsultacijų verslo pradžios, plėtros, finasavimo šaltinių
paieškos, verslo apmokestinimo ir kitais verslo vystymo
klausimais, iš jų 62 konsuktacijos buvo suteiktos iš
Panevėžio miesto ar rajono esantiems gyventojams.

Valandų skaičius

30

62

3.2.2.

Kelti
administracijos
darbuotojų
kvalifikaciją: buvo planuojama dalyvauti
bendradarbystės
centro
„Spiečiusˮ
rengiamuose mokymuose ir seminaruose,
projektų teikimo seminaruose.

PMTP darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją BDAR klausimais
bendradarbystės centro „Spiečiusˮ rengiamuose mokymuose
tema "Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas" ir Darbo
teisės klausimais "Darbo teisė bei darbų sauga įmonėje, kas
žinotina darbdaviui?", bei Vilniaus prekybos, pramonės ir
amatų rūmų organizuotuose mokymuos tema " „VIEŠIEJI
PIRKIMAI 2021: pirkimų plano rengimas, verčių
skaičiavimas, ataskaitų pildymo baigiamieji darbai“
Darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginyje
Vilniuje VšĮ „VR City“, mokytasi virtualios realybės metodą
taikyti komandos formavimo ir mikroklimato gerinimo
procese.

Mokymų, seminarų,
kvalifikacijos kėlimo
kursų skaičius

2

4

3.2.3.

Atlikti įsikūrusių įmonių veiklos stebėseną:
buvo stebimas nuomininkų mokumas,
atliekama metinė SVV subjektų apklausa
pagal patvirtinta formą, o duomenys
kaupiami bylose.

Kaip ir kasmet buvo atlikta metinė SVV subjektų apklausa
pagal patvirtinta formą, o duomenys sukaupti byloje.
Apklausoje dalyvavo iš 41 subjekto - 40.

SVV
subjektų
apklausų skaičius
Nuomininkų
ilgalaikių
įsiskolinimų skaičius

1

1

0

0

Direktorė

Neringa Trinskienė

Parengta 2021 m. kovo 20 d.
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PRIEDAI

1 priedas. PMTP įsikūrusių ūkio subjektų sąrašas
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Pavadinimas

Sutarties data

A. Navickienės architektūrinio dizaino firma, IĮ
A. Petrevičiaus IĮ
Alkema, UAB
Anetus, UAB
Antanas Januška
Asociacija Panevėžio rajono vietos veiklos grupė
Audrius Valinskas
D. Naruševičienės IĮ
D. Rudžio IĮ
D. Žilinsko IĮ
Dainius Urbonas
Panevėžio keleivinis transportas, VšĮ
Demoris, UAB
Eiba, UAB
Eivensa, UAB
Energetikų mokymo centras, VšĮ
Energijos kontrolė, UAB
Panevėžio geodezija, UAB
Fineta, UAB
Geodera, UAB
Graida, IĮ
Grifs AG, UAB
Hormė, UAB
Ieškok komunikacijos, UAB
J. Nebilevičiaus projektavimo firma, IĮ
P. Kirdulis
Kertvita, UAB
KL sprendimas, UAB
Lietuvos inovacijų centras, VšĮ
Meldas, UAB
Mindaugas Lukšys
Skado medis, UAB
Reklamos ateitis, IĮ
Plastiva, UAB
SLO Lithuania, UAB
StrongPoint, UAB
Tuvlita, UAB
Valdas Lukošiūnas
Versli Lietuva, VšĮ
I. Toleikis
Džegera, UAB
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2013-10-09
2009-03-30
2012-04-11
2011-01-10
2020-10-30
2018-08-27
2018-08-01
2018-06-01
2011-09-01
2009-03-01
2009-03-30
2020-01-02
2019-03-01
2019-10-21
2020-12-01
2018-08-01
2013-09-05
2020-06-19
2009-03-16
2020-11-10
2012-05-02
2012-06-01
2008-12-23
2013-06-17
2009-03-01
2020-10-30
2010-02-11
2009-06-01
2019-03-31
2019-05-23
2018-10-01
2020-11-17
2018-04-03
2020-10-19
2019-07-05
2011-09-26
2010-11-15
2014-08-01
2018-06-04
2020-06-12
2020-06-01

Priimtas
2020 m.

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

2 priedas. PMTP įsikūrusių ūkio subjektų veiklos rezultatai
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352
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100
50
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0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

1 pav. Darbuotojų skaičiaus PMTP įmonėse kitimas, 2008-2020 m.

IT, technologinės bei inžinerines įmonės
Juridinės, finansines, inovacijų sklaidos,
mokymų bei darbų saugos paslaugos

1; 2%
8; 20%

Reklamos, spaudos bei dizaino
paslaugos

13; 32%
5; 12%

Projektavimo, geodezinės ir statybų
įmonės

3; 7%
Logistikos ir distribucijos paslaugos

7; 17%
Sveikatinimo, sporto paslaugos.
Medicinos įranga

2; 5%

2; 5%

Kita veikla
Maitinimas

2 pav. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2020 m.

15

41

2020 m.
39

2019 m.

41

2018 m.

44

2017 m.

49

2016 m.

48

2015 m.

54

2014 m.

53

2013 m.
45

2012 m.
40

2011 m.

39

2010 m.
33

2009 m.
4

2008 m.
0

10

20

30

40

50

3 pav. Ūkio subjektų skaičiaus kaita, 2008-2020 m.

1 metai; 10; 24%

daugiau nei 2eji metai; 22;
54%

2 metai; 9; 22%

4 pav. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal metus

16

60

3 priedas. PMTP biudžeto vykdymo analizė, pajamų-išlaidų struktūra ir
tendencijos (palyginimas 2008-2020 m.)
151146

79446
82080

125456
121537

112150
105010
105373
104027
102065
94625

43418

765
2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

5 pav. Veiklos pajamų kitimas, 2008-2020 m., EUR

19765
9280
6414
4879 6071 19903 19403

7393 6008
5952
2693 16989
11425
15120
15476

19426

9631
17279 16942

20430 20929
21918 21124

21967 21615

18175

17678 18308

16095

22725

18291 13586 4942

20587

Kitos paslaugos

18979
12195 14838
13052 11841
7461
42415984
10941
8948
1
5558
0
7733
11537
60580
43
52540 56491
47357
4583
46866
45660
44417
584
40664 44323
138 28829 36340
21316

Nuomininkų
padengiamos
komunalinės paslaugos
Patalpų eksploatacija
Konferencijų salių bei
įrangos nuoma
Patalpų nuoma

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.

6 pav. Veiklos pajamų pasiskirstymas 2008-2020 m., EUR
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52116

30900
25180
14189

8548

18450

15851
6500

4930

1651

2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012 2013
m.
m.

2014
m.

2015
m.

0
2016
m.

2017
m.

4840

2018
m.

2019
m.

8371

2020
m.

7 pav. Kompensuojamų sąnaudų kitimas, 2008-2020 m., EUR
157599
128176

59864
71253
53534

88494 82865

128694

113819
110833

99262

107036

14797

2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013 2014
m.
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

8 pav. Veiklos sąnaudų kitimas, 2008-2019 m., EUR

25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
-25000

19581

20138
14501

10827
6131

2803

-1669

-3237

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m
-6453
-6806
-10116
-14032
-23166

9 pav. Veiklos rezultato kitimas, 2008-2020 m., EUR
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