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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 2021 m. pateikti 5-oje ataskaitos dalyje.
2021 m. įstaigos finansinis rezultatas +3888 Eur. Padengus 2019 metų sukauptą deficitą (-13996) Eur
bendras sukauptas 2020 metų pabaigai perviršis sudarė +505 Eur. Sukauptas perviršis 2021-12-31 d.
sudarė 4393 Eurus.
Veiklos planas 2022 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. 2021 metų pradžiai ir pabaigai vadovas nesikeitė ir direktoriaus pareigas
ėjo Neringa Trinskienė. 2021 metų pradžioje ir pabaigoje įstaigoje dirbo 4 darbuotojai, metų eigoje trys
darbuotojai dirbo atitinkamai 9; 2 ir 1 mėn. Vidutinis darbuotojų metinis skaičius 5 darbuotojai.
Viešieji pirkimai. Parengtos ir patvirtintos Viešųjų pirkimų planas; 2021 m. įgyvendinant viešųjų
pirkimų procedūras parengta 10 rašytinių paslaugų teikimo sutarčių, visos privalomos viešinti sutartys
laikantis BDAR reikalavimų paviešintos Centriniame viešųjų pirkimų portale; Nuolat pildomas mažos
vertės viešųjų pirkimų registras; Parengta ir Centriniame viešųjų pirkimų portale paviešinta 2021 m.
viešųjų pirkimų ataskaita; Siekiama, kad visi rašytines sutartis sudarę paslaugų tiekėjai sąskaitas teiktų
per platformą www.esasakaita.eu.

3

2. 2021 m. įvykiai ir veiklos duomenys
2021 metais įvyko 3 visuotiniai PMTP dalininkų susirinkimai (03.25, 07.28, 12.14):
•
Nr. 30, 03.25 Svarstyta PMTP 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; PMTP 2020 m.
veiklos ataskaitos tvirtinimas; PMTP 2021 m. veiklos plano ir biudžeto tvirtinimas. Kiti einamieji
klausimai.
•
Nr. 31, 07.28 Svarstyta PMTP vidaus kontrolės aprašo tvirtinimas. Kiti einamieji veiklos
klausimai.
•
Nr. 32, 12.14 Svarstyta pritarimas projektui PMTP 99,99 kw galios Fotovoltinės saulės elektrinės
projekto įgyvendinimo galimybių 2022 metais, teikiamam Aplinkos projektų valdymo agentūrai; PMTP
direktorės prašymas dėl nuotolinio darbo; PMTP valdymo struktūros ir pareigybių sąrašas; Pareigybių,
dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas; Kiti einamieji
veiklos klausimai.
Įvyko 5 Parko priežiūros komisijos posėdžiai (02.02; 03.26; 04.23; 10.04; 12.06;), priimtas 1 naujas
nuomininkas, plotas sumažintas 1 ir plotas padidintas 6.
Metų pabaigoje PMTP buvo įsikūręs 35 ūkio subjektai, parko administracijos surengtos įmonių
apklausos duomenimis šiuose ūkio subjektuose dirbo 68 darbuotojai. Įmonių pasiskirstymas pagal
veiklos sritis išlieka įvairus, nuo 54 % iki 57 % padidėjo ilgiau nei 2 metus dirbančių parke skaičius.
Per 2021 metus išsikraustė 7 nuomininkai, įsikėlė 1 naujas, o UAB Demoris (pasididinus plotą), IĮ
Reklamos ateitis (pasibaigus sutarties laikui); UAB Plastiva (pasididinus plotą), UAB StrongPoint
(pasididinus plotą), UAB Eiba (pasididinus plotą), Danguolės Naruševičienės įmonė (pasibaigus sutarties
laikui); UAB Helso (keitėsi įmonės pavadinimas); Audrius Valinskas (pasibaigus sutarties laikui),
Irmantas Toleikis (pasibaigus sutarties laikui); Dainius Urbonas (pasididinus plotą); A. Petrevičiaus
įmonė (pasididinus plotą); (A. Januška (pasibaigus sutarties laikui); UAB Eivensa (pasibaigus sutarties
laikui) ir sutartis su MB SBPS, surašytos naujos sutartys. Viso pasirašyta 13 naujų patalpų nuomos
sutarčių.
Parke nuomojamo ploto iš viso yra 1456 m2, metų pabaigai turėjome 5 laisvus kabinetus:
•
Administracinis korpusas antras aukštas: 1) 35,99 kv. m.
•
Administracinis korpusas pirmas aukštas: 1) 39,58 kv. m. ir 2) 23,90 kv. m.
•
Gamybinis korpusas antras aukštas: 1) 83,28 kv. m. ir 2) 33,53 kv. m.
Nuomojamo ploto užpildymas 2021 metų pabaigai - 93,79 %.
Per 2021 metus patvirtinta viena nauja tvarka - VšĮ PMTP vidaus kontrolės tvarkos aprašas.
Gauti raštai - 75 vnt.; išsiųsti raštai - 48 vnt..
PMTP kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ įkurtame bendradarbystės centre „Spiečiusˮ 2021 metais rezidavo
32 jauni verslininkai. Centre taip pat dirba VšĮ „Versli Lietuva” regiono koordinatorė, kuri suteikė 521
konsultacijų verslo pradžios, plėtros, finansavimo šaltinių paieškos, verslo apmokestinimo ir kitais verslo
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vystymo klausimais, iš jų 52 konsultacijos buvo suteiktos iš Panevėžio miesto ar rajono esantiems
gyventojų. Taip pat kartu buvo organizuota:
• mentorystės programos 4 sesijos, kurias iš 11 pradėjusių sėkmingai baigė 3 Panevėžio verslai
(UAB Mažylis films; Aurelija Ivanauskaitė IDV Dūšios, Vaida Andrijauskaitė IDV);
• nemokami informaciniai seminarai temomis:
„Pradedu inovatyvų verslą“ Tradicinis verslas VS startuolis?
57
„Pradedu inovatyvų verslą“ Galimybės inovatyviam verslui.
84
„Pradedu inovatyvų verslą“ Kaip atpažinti inovatyvias idėjas?
73
Alternatyvūs finansavimo šaltiniai: kokie jie ir kaip pasinaudoti?
26
Darbo teisė. Suminės darbo laiko apskaitos organizavimas įmonėje
62
DERYBŲ PARTNERYSTĖ: misija (ne)įmanoma
40
Duomenų saugos organizavimas įmonėje
35
E. parduotuvės dinamika – nuo kliento pritraukimo iki apmokėjimo patvirtinimo
110
Finansavimo priemonės verslui: Europos sąjungos teikiamos galimybės
122
Idėja, verslo planas, rinkos tyrimai – kam to reikia?
62
Jaunimo verslo galimybės Panevėžio regione
7
Kas žinotina tapus darbdaviu? Darbų saugos organizavimas
30
Kuriame verslą - nuo idėjos.
8
Paskolos ir investicijos – finansinė išeitis verslui
31
Praktiniai patarimai prekybos startui internete
70
Praktiniai patarimai prekybos startui internete
88
Produkto dizainas ir prekės ženklo kūrimas – nuo ko pradėti?
84
Tikslų nustatymas – pirmas žingsnis verslo sėkmės link ONLINE
74
„Pitch deck“ mokymai: kaip pristatyti savo įmonę ar verslo idėją?
91
„Psichologinis atsparumas: kaip išlikti lyderiu streso aplinkybėmis?“
45
„Sąmoningumas lyderystėje“
33
Viso dalyvių
1281
• skaityti 11 pranešimų apie Panevėžio mokslo ir technologijų parko paslaugas ir galimybes
Panevėžio užimtumo tarnyboje tikslinėms grupėms, bei Panevėžio jaunimo darbo centre.
Bendrai organizuotuose renginiuose 2021 metais sudalyvavo 205 dalyviai.
Parko darbuotojai kėlė savo kompetencijas 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 dalyvavo “Klientų aptarnavimo
kokybės gerinimas“ mokymuose.
Nuo 2020 metų lapkričio mėnesio 10 dienos, dėl paskelbto karantino Lietuvoje, į prastovą 2021 metais
buvo išleisti 4 darbuotojai (du darbuotojai po 1 etato krūvį ir du darbuotojai po 0,5 etato krūvį). Parkas
naudojosi Valstybės parama nuo 2020 m. pradžios užimtumui ir gyventojų pajamų išsaugojimui kompensacija už į prastovą išleistus darbuotojus. 2021 metais gauta finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto darbuotojų įdarbinimui ir prastovų kompensavimui 14160 Eur. PMTP veiklos pajamos ir
sąnaudos sumažėjo, tačiau įstaigos veiklos rezultatas teigiamas +3888 Eur.
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3. Teikiamos paslaugos
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)
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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

Pajamų suvestinė pagal teikiamas paslaugas 2021 metais

Pavadinimas
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
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.)

Suma (Eur.)
57691
21697
4920
1162
307
180
400
720
124
192
803
2288
73
284
152
129
288
260

Iš viso:

91670
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4. Projektinė veikla
2021 metais įstaiga kaip partneris dalyvavo 6 projektuose:
Projektas „ECO ambasadorių akademija“ :
2021 m. kovo 30 d. pirmasis postas Facebook pranešė
potencialiems dalyviams apie gautą finansavimą. Iki projekto
„ECO ambasadorių akademija“ pabaigos gruodį skleidėme
žinią Panevėžio bendruomenei žinutėmis soc. tinkluose,
panevėžiečių pamėgtose Facebook grupėse (Panevėžio
mamyčių turgelis (25,5 tūkst. narių) Be pakuotės, zero waist
Lietuva (30,8 tūkst. narių) ir soc. partnerių tinklalapiuose apie
patį projektą, galimybę jame dalyvauti. Kartu buvo viešinama
Projekto dalyvių registracijos anketa;
2021 m. liepos – gruodžio mėnesiais buvo įgyvendintos
visuomenės informavimo ir švietimo soc tinklų ir internetinės
televizijos GNTV pagalba, kompaniją.
2021 m. rugpjūčio mėnesį vyko trys 3 valandų trukmės
Online ECO ambasadorių akademijos užsiėmimai. Kiekvieną
užsiėmimą vedė lektorė praktikė, ne mažiau negu 30 proc.
edukacijos laiko buvo skirta praktinėms veikloms. Panevėžio
miesto bendruomenės atstovai buvo pakviesti diskusijas –
paskaitas su praktine dalimi, atliekų rūšiavimo, kompostavimo, atliekų kaip socialinio verslo ir antrinio
daiktų panaudojimo temomis. Užsiėmimus vedė Milda Paukštė, „Denim diaries“ įkūrėja, aktyvi mama
ir rūšiuotoja, dažnai vedanti edukacijas interneto platformose, televizijoje. Kiekvienas iš užsiėmimų
truko ne trumpiu negu 3 val. Dalyviai prieš užsiėmimus buvo paklausti ar rūšiuoja, kokio daiktų
pernaudojimo tradicijos jų šeimose, buvo sudarytos sąlygos gerosios patirties sklaidai.
2021-08-13 buvo skirta rūšiavimo
įgūdžiams, praktikoms, vyko konkursai
tiek mažiesiems, tiek suaugusiems
dalyviams, buvo ieškoma kodukų, kurie
rūšiavimą palengvina.
2021-08-14 dalyviai buvo kviečiami
dalytis savo šeimos daiktų pernaudojimo
patirtimi, jau antrą dieną dalyvaujantis
edukacijose atsinešė savo gaminius,
daiktus su istorija, jas pasakojo, lektorė
atsivežė daug iš jau naudotų medžiagų
pagamintų
daiktų,
dalyviai
ketėsi
kontaktais ir savo gaminių platinimo
platformomis Lietuvoje;
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2021-08-15 visos edukacijos metus vyko daiktų ardymo ir pernaudojimo procesai, lektorė pasidalijo
daug technikų, mažieji užduotėles atliko kartu su suaugusiais.
ECO ambasadorių akademijoje kvietėme dalyvauti šeimų
komandas, ar bent 2 vienos šeimos atstovus pvz. močiutę ir anūką.
Mūsų darbo patirtis rodo, kad vienam asmeniui po mokymų sugrįžus
į šeimą, bendruomenę yra sudėtingiau skleisti eco žinią, tobulinti
šeimos rūšiavimo ir atliekų panaudojimo įgūdžius, negu komandai,
kuri dalyvavo tose pat edukacijose, diskusijose. Akademijos dalyviai
išklausė ir dalyvavo 3 edukacijose aplinkosaugos temomis. Po šių
užsiėmimų arti 50 procentų dalyvių prisipažino, kad rūšiuoja ne tik
pakuotes, kad kartais rūšiavimas vargina, nes jie pakuotes plauna,
100 proc. renginio dalyvių įvardijo tokio pobūdžio renginių trūkumą
Panevėžyje, džiaugėsi, kad apie rūšiavimą turėjo galimybę išgirsti
paprastai, praktiškai, „legaliai“ kalbėtis aplinkosaugos temomis ir
nesijausti visuomenės atstumtaisiais, „keistuoliais“.
2021 metais vykdytas Panevėžio miesto savivaldybės iš dalies finansuotas projektas jaunimui
„Dėmesio!“.
Šiam projektui įgyvendinti suvienijo jėgas Viešoji įstaiga „Pokyčių iniciatyva“, VšĮ „Panevėžio
mokslo ir technologijų parkas“ ir „Aš esu Aš“ bei biudžetine įstaiga „Panevėžio atviras jaunimo centras“.
Projekto
veiklos
buvo
organizuojamos siekiant sudaryti
sąlygas spręsti jaunimui aktualias
problemas, skatinti jaunus žmones
aktyviai dalyvauti visuomeninėje
veikloje, padedant identifikuoti jų
aplinkoje kylančias problemas, ugdant
gebėjimą įžvelgti galimybes, įgalinant
kompetentingai
atstovauti
savo
interesams
siūlyti
problemų
sprendimus.
Įgyvendinant projektą, Panevėžio
atvirajame
centre
organizuotos
pilietiškumo dirbtuvės, kurių metu jauni žmonės, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai
buvo pakviesti įvardinti jauniems panevėžiečiams aktualiausias problemas, siūlyti jų sprendimo būdus.
Nacionalines ir regioninės jaunimo politikos aktualijas atskleidė Jaunimo reikalų departamento
Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausias patarėjas Juozas Meldžiukas ir Panevėžio miesto
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Toma Karosienė. Už darbo grupių moderavimą esame
dėkingi Panevėžio jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas vienijančiai asociacijai Panevėžio
apskritasis stalas komandai ir vadovei Gabrielei Kučytei, Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio
mokinių savivaldų informavimo centrui ir prezidentui Rokui Urbonui, bei Panevėžio liberalaus jaunimo
organizacijos pirmininkui Adomui Židoniui. Projekto sėkme laikome jaunų žmonių, kurie nepriklauso
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jaunimo organizacijoms, nedalyvauja jų veikloje, įtraukimą, tai pavyko, nes renginiui pasirinkta jaunam
žmogui patraukti erdvė – Panevėžio atviras jaunimo centras, įsikūręs Ramygalos g. 18, Panevėžys.
Individualių Online ir kontaktinių susitikimų su jaunimu, jaunimo grupėmis metu, teikiant
pasiūlymus internetinėje platformoje buvo parengtas projekto jaunimui “Dėmesio!” dalyvių pasiūlymų
„Dėl Panevėžio miesto jaunimo politikos plėtros“ sąrašas. Tikimės, kad bent į dalį pasiūlymų bus
atsižvelgta, rengiant strateginio planavimo dokumentus, reglamentuojančius jaunimo politikos
įgyvendinimą Panevėžio miesto savivaldybėje.
Įvyko jaunų panevėžiečių (14-29 m) kurtų filmukų/klipų konkursas „JUDAM?“. Jaunieji kūrėjai
rungėsi bandydami atskleisti jaunimui aktualiausias problemas ir siūlydami jų sprendimus. Apdovanoti
trijų kūrybinių darbų autoriai.
Trečiosios vietos laureatai - viešosios įstaigos „Šeimos erdvė“ globojamas jaunimas trumpu ir
jaunatviškai ambicingu filmuku „Emilės sala“ šaukė apie jauno žmogaus vienatvę, dėmesio poreikį ir
dažnai drastišką šios opios problemos sprendimo būdą.
Antroji vieta Konkurse atiteko viešosios įstaigos „Septynios akimirkos“ kūrybinei komandai ir jos
lyderei bei pagrindinei klipo „Nešvaistyk savo laiko, jaunuoli“ aktorei žaviajai Majai-Patricijai
Grigaitytei. Jaunos šeimos atstovai audiovizualinių išraiškos priemonių pagalba atskleidė jaunam žmogui
opią darbo patirties ir kompetencijų stokos dėl amžiaus problemą ir pasiūlė sprendimo būdą –
savanorystę.
Pirmosios
Konkurso
vietos
diplomas ir 250 eurų vertės prizas
įteiktas Lietuvos moksleivių sąjungos
Panevėžio
mokinių
savivaldų
informavimo
centrui.
Filmukas
„Panevėžio jaunimo problematika“, į
kurio sukūrimą įtraukta net 15 jaunimo
atstovų
surinko
daugiausia
konkursinius
darbus
vertinusios
komisijos balų. Jauni žmonės ne tik
įvardija visą eilę jaunimui opių
problemų, bet ir pasiūlo konstruktyvų
jų
sprendimo
būdą-dalyvauti
apklausoje, tapti pasiūlymų teikėjais ir
lygiaverčio dialogo partneriais su sprendimus priimančiais asmenimis.
Džiaugiamės, kad su visais projekto rezultatais pavyko supažindinti sprendimų priėmėjus –
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovus.
Su visais projekto „Dėmesio!“ rezultatais - konkursiniais filmais ir pasiūlymais galite susipažinti
užsukę į viešosios įstaigos „Pokyčių iniciatyva“ prieigą socialiniame tinkle Facebook.
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Verslo Akseleravimo programa
VšĮ Versli Lietuva kartu su VšĮ Panevėžio mokslo ir
technologijų parku, siekdami skatinti regionuose veikiančių
verslų augimą ir plėtrą, inicijavo verslo akseleravimo programą,
skirtą smulkiesiems ir vidutiniams regionų verslininkams,
susiduriantiems su verslo vystymo iššūkiais, siekiantiems
sustiprinti savo verslo vystymo kompetencijas bei spartesnio
verslo augimo. Šioje programoje dalyvavo ir sėkmingai ją baigė
24 Panevėžio verslininkai.
Akseleravimo programa – tai praktiniais pavyzdžiais
paremta, intensyvi ir įtraukianti mokymų programa,
subalansuota smulkiesiems verslininkams. Jos tikslas –
pagerinti jaunų ir progresyvių verslų augimą, ugdyti tikslines
verslo
kompetencijas
bei
užtikrinti aukštos
kokybės individualizuotą pagalbą verslui regionuose.

E komercijos dirbtuves „e. com GO” pradedantiesiems
„E. com GO“ e. komercijos dirbtuvėse, 22 Panevėžio verslininkai įgijo praktines žinias ir
svarbiausias kompetencijas, reikalingas elektroninio verslo pradžiai ir vystymui – sužinojo, kaip sukurti
profesionalią e. parduotuvę, pasirinkti mokėjimo ir logistikos partnerius, pasiekti savo tikslinius klientus
ar išspręsti teisinius e. komercijos klausimus. Dirbtuvių metu dalyviai galėjo tiek susikurti, tiek
patobulinti jau vystomas e. parduotuves.
„E. com GO“ 25 valandų trukmės mokymų programą sudarė tiek teoriniai, tiek praktiniai
užsiėmimai. Jų metu, dalyviai gilinosi į šias temas: pasiruošimas e. prekybai, e. parduotuvės kūrimo
procesas, e. parduotuvės dizainas ir estetika bei skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos strategija.
Dirbtuvių dalyviai taip pat galėjo naudotis skaitmeniniais fotoaparatais bei mobiliomis prekių
fotografavimo dėžėmis. Pasibaigus programai mokymuose dalyvavę verslininkai moka tinkamai
naudotis fotografavimo įranga ir savo žinias gali panaudoti kurdami profesionalius savo prekių
aprašymus bei vizualus.
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„E. com GO“ mokymų programą užbaigė visa apibendrinanti grupinių konsultacijų sesija, kurios
metu dalyviai drauge su e. komercijos specialistais galėjo išspręsti jiems kylančius e. komercijos
iššūkius.
Verslo mentorystės programa Panevėžyje
VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parku vykdė mentorystės
programą, kurioje 8 Panevėžio patyrę verslininkai, įvairių sričių specialistai, neatlygintinai dalijosi savo
žiniomis ir patirtimi su augti bei tobulėti siekiančiais verslo atstovais. Programoje dalyvavo 12 Panevėžio
verslininkų.
Verslo mentorystė – bendradarbiavimas, paremtas iš anksto sudarytu planu. Ja nesiekiama nurodyti
teisingų sprendimų, mentorystės tikslas – pradedančius ar augti norinčius verslininkus nukreipti teisinga
linkme, kartu su mentoriumi siekti progreso, ieškant naujų, praktinių verslo vystymo sprendimų.
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Ryškiausios Panevėžio 2021 sėkmės istorijos: MB „Mažylis films“ – verslininkai Panevėžio
vykusios programos metu
sulaukė visapusiško mentorių
palaikymo ir patarimų iš šalies,
o taip pat padvigubino savo
pardavimų pajamas,

Socialinis verslas „Dūšios“ sukūrė komunikacinį kortų žaidimą „Nuogi
pokalbiai“, kuris skirtas poroms, siekiančioms puoselėti ir sutvirtinti
tarpusavio santykius. Šis žaidimas padeda atvirai kalbėtis apie jausmus
ir poreikius, leidžia pažinti artimą bei prisideda prie emocinio intelekto
ugdymo. Sėkmės istorijos patalpintos įstaigos socialinio tinko
paskyroje.

Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas verslo plėtros sąlygų gerinimo projektas „Atrasti
Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“:
2021 m. balandžio 28 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Panevėžio plėtros
agentūra. Šios sutarties pagrindu, Parkas prisidėjo įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės
finansuojamą verslo plėtros sąlygų gerinimo projektą „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis buvo 2021 m. balandžio 1 d.– gruodžio 31 d. Bendra Parko indėlio
suma – 2359,40 Eur.
Bendradarbiaujama buvo įgyvendinant Projekto iniciatyvas: „Ilgalaikė miesto darbo rinkos
poreikių prognozė“, „Renginiai ir konsultacijos verslo atsparumui didinti“, „Industry 4 Panevėžys“ tinklo
kūrimas“ ir „Laboratorijų ir praktinio mokymo bazių tinklo, veikiančio atviros prieigos principu,
kūrimas“ suteikiant jų įgyvendinimui reikiamą infrastuktūrą projekto veiklose numatytiems renginiams
ir susitikimams organizuoti:
- Konferencijų salė – 40 val.
- Pasitarimų kambarys – 20 val.
- Projektorius – 40 val.
Buvo teikiamos konsultacijos ir pagalbą organizuojamų iniciatyvų metu – 40 val.
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1. 2020 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai
Eil
.
Nr
.

Planuotos
priemonės
Įgyvendintos priemonės

Vertinimo
kriterijaus
pavadinim
as ir mato
vnt.

Plan
uota
rodik
lio
reikš
mė

Pasiekt
a
rodikli
o
reikšm
ė

90

93,10%
iš
29
apklaust
ųjų
2
neturėjo
šiuo
klausim
u
nuomon
ės.

8
30

27
50
Viso
1338
dalyvių

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

Šalinti
atsirandančius
gedimus (apsaugos
sistema),
įdiegti
kondicionavimo
sistemą mokymų 2
salėje 1 aukšte,
pasitarimo
kambariuose
ir
serverinėje, atlikti
einamąjį elektros
instaliacijos auditą,
atlikti
einamąjį
didžiosios
konferencijų salės
kosmetinį remontą,
atlikti
esamų
kondicionierių
profilaktinį
valymą.

Sutvarkyta, atnaujinta pastato vėdinimo sistema, pakeisti visi buvusios vėdinimo sistemos filtrai,
papildomai sumontuoti 8 kondicionieriai spaustuvės patalpose, antroje mokymų salėje, pasitarimų
kambariuose pirmame aukšte. Atliktas pastato elektros sistemos auditas.

Infrastrukt
ūra
patenkintų
įmonių
dalis
procentais

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

Suorganizuotos 4 mentorystės programos darbinės sesijos, kurias iš 11 dalyvių baigė 3 Panevėžio verslai.
Suorganizuoti 21 informacinis renginys, kuriuose sudalyvavo 1281 dalyvis, organizuota Verslo
akseleravimo programa, kur dalyvavo 24 dalyviai ir e- komercijos programa – 22 dalyviai.

Renginių
skaičius
Vidutinis
dalyvių
skaičius
renginyje

bendradarbystės
centre „Spiečiusˮ,
bendri
partnerių
renginiai.
1.2
.2.

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.
Sudaryti paslaugų
sutartį su "Jūsų
Panevėžys" portalu
dėl
Parko
vykdomos veiklos
viešinimo.

Skaityti 11 pranešimų 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. Buvo sudaryta žodinė sutartis su JP.lt,
dedami skelbimai ir straipsniai. Sukurtas baneris ir talpintas JP.lt

Naujų
nuominink
ų skaičius

4

1

Pradedanči
ųjų
verslininkų
ir startuolių
dalis
procentais

15

0

1

1

Sukurti
Parko
viešinimo
banerį

1.3 uždavinys. Viešinti įstaigos veiklą ir jos teikiamą naudą

15

1.3
.1.

1.3
.2.

Sukurti
Parko
puslapyje atskirą
rubriką
verslų,
reziduojančių
parke, viešinimui.
Puslapyje
ir
socialiniuose
tinkluose
bus
skelbiami
vykstantys
renginiai, dedami
straipsniai
apie
vykusius renginius
ir
naujienas,
socialiniuose
tinkluose
talpinamos
renginių
nuotraukos.

Atnaujintas tinklapis, sukurtos naujos rubrikos“ Naujienos, Kainos, tačiau nesukurta reziduojančių verslų
rubrika, dėl verslų pasyvumo ir informacijos neteikimo.

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

https://jp.lt/panevezio-mokslo-ir-technologiju-parkas-plecia-paslaugas-jaunimui/
https://jp.lt/panevezio-mokslo-ir-technologiju-parkas-kviecia-i-nemokama-dienine-stovykla/
https://jp.lt/panevezio-mokslo-ir-technologiju-parkas-laukia-jaunimo/
https://jp.lt/grize-is-emigracijos-ketinate-kurti-versla-i-kylancius-klausimus-atsako-pmtp-vadove1/

https://www.facebook.com/gntvhd/videos/2380163532117518
https://www.facebook.com/gntvhd/videos/1153840971820831
https://jp.lt/panevezyje-vyks-pilietiskumodirbtuves/?fbclid=IwAR1M67Ue871nXFeA8t9Q4vmmGv0XymF1PixEeThkXC2XB
HpUa2yu4CEiDU0
https://jp.lt/panevezieciai-kvieciami-registruotis-i-pradedanciuju-e-komercijosdirbtuves-ecomgo/?feed_id=16405&_unique_id=6132fa32c229a&fbclid=IwAR1aMRWzKUOko
hv9xbd09L0PyyO3enuNwAOZ7dwYgJEblNnP8QENbRJ59_8
https://www.facebook.com/gntvhd/videos/270505371113309
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Sukurta
nauja
tinklapio
rubrika
Puslapyje
paskelbtų
renginių
skaičius
Puslapyje
paskelbtų
pranešimų,
straipsnių,
naujienų
skaičius
Socialinių
tinklų
sekėjų
skaičiaus
didėjimas
per metus
Straipsnių
ir renginių,
kuriuose
minimas
PMTP
skaičius

1

1

10

22

5

5

50

21

10

9

2 TIKSLAS. VYSTYTI BENDRADARBIAVIMĄ SU ĮVAIRIOMIS ORGANIZACIJOMIS
2.1 uždavinys. Plėtoti ryšius su įvairiomis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis
VšĮ Pokyčių iniciatyva, 2021-02-17 d.
VšĮ Panevėžio plėtros agentūra, 2021-04-23
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija 2021-08-06 d.

2.1
.1.

Atnaujinti
bendradarbiavimo
sutartį su VšĮ
„Panevėžio
mechatronikos
centrasˮ ir sudaryti
naują sutartį su
teisininkais
dėl
nemokamų
konsultacijų parko
nuomininkams.
Teikiant paraiškas
ES
finansuojamiems
projektams
bus
ieškoma Lietuvos
ir
užsienio
partnerių.

Bendradar
biavimo
sutarčių
skaičius

2.1
.2.

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

Praktikantus priėmė 10 įmonių reziduojančių parke.

Praktikas
PMTP ir
įsikūrusios
e įmonėse
atlikusių
studentų
skaičius

2.1
.3.

teikti paraiškas į
priemones
„Aktyvių piliečių
fondas“
ir
Panevėžio miesto
savivaldybės
mokslo projektų
dalinio

2021 metais Parkas partnerio teisėmis dalyvavo 6 projektuose:
1. „ECOambasdorių akademija“
2. 2021 metais vykdytas Panevėžio miesto savivaldybės iš dalies finansuotas projektas jaunimui
„Dėmesio!“.
3. Verslo Akseleravimo programa
4. E komercijos dirbtuves „e.comGO” pradedantiesiems
5. Verslo mentorystės programa Panevėžyje

Paraiškų
finansavim
ui
gauti
skaičius
Vykdomų
projektų
skaičius

17

3

3

15

16

2

0

1

6

finansavimo
konkursus.
Taip
pat
planuojama
dalyvauti kituose
projektuose
partnerių statusu.

6.

Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamame verslo plėtros sąlygų gerinimo projektas
„Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“

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 11 pranešimų 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

3

11

Vidutinis
dalyvių
skaičius
renginyje

30

15

Renginių
skaičius

2

0

Naujienlai
kraščiai

8

25

Viso
165
dalyvių

2.3 uždavinys. Vystyti PMTP ekosistemos bendruomenę
2.3
.1.

Planuojama rengti
bendruomenės
susitikimus pagal
poreikį
ir
iniciatyvas.
Tęsti
naujienlaiškio
leidybą, palaikyti
nuolatinį ryšį su
įnamiais

Dėl Lietuvoje paskelbtos pandemijos ir karantino režimo, buvo ribojamos kontaktinio pobūdžio veiklos.
Aktuali informacija talpinama, buriamoje Facebook prieigoje PMTP bendruomenė. Nuolat siųsta aktuali
informacija elektroniniu paštu

3 TIKSLAS. GERINTI VERSLO INKUBATORIAUS FUNKCIJAS
3.1 uždavinys. Išnaudoti turimas patalpas ir erdves
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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, pirkta jp.lt banerio talpinimo paslauga su teikiamų pasaugų
reklama. Sudaryta tarpininkavimo paslaugų sutartis su MB Hausitus nekilnojamo turto agentūra. Dėl
Lietuvoje paskelbtos pandemijos ir karantino režimo, bei tam tikrų veiklų ribojamo, patalpų nuomos
sutartį nutraukė 7 nuomininkai.

Ilgalaikės
nuomos
patalpų
užimtumas
procentais

90

93,79 %

30

52

2

3

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 Lietuva“ įkurtame bendradarbystės centre „Spiečiusˮ 2021 metais suteikė 521
konsultacijų verslo pradžios, plėtros, finansavimo šaltinių paieškos, verslo apmokestinimo ir kitais verslo
vystymo klausimais, iš jų 52 konsultacijos buvo suteiktos iš Panevėžio miesto ar rajono esantiems
gyventojams.

Valandų
skaičius

3.2
.2.

Kelti
administracijos
darbuotojų
kvalifikaciją: buvo
planuojama
dalyvauti
bendradarbystės
centro „Spiečiusˮ
rengiamuose
mokymuose
ir
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?", “Klientų aptarnavimo kokybės
gerinimas“

Mokymų,
seminarų,
kvalifikacij
os kėlimo
kursų
skaičius
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projektų teikimo
seminaruose.
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 30 subjekto - 29.

Direktorė

SVV
subjektų
apklausų
skaičius
Nuominink
ų ilgalaikių
įsiskolinim
ų skaičius

1

1

0

0

Neringa Trinskienė

Parengta 2021 m. kovo 14 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

Pavadinimas

Sutarties data

A. Navickienės architektūrinio dizaino firma, IĮ
A. Petrevičiaus IĮ
Alkema, UAB
I.Toleikis IDV
Antanas Januška
Asociacija Panevėžio rajono vietos veiklos grupė
Audrius Valinskas
D. Naruševičienės IĮ
D. Rudžio IĮ
D. Žilinsko IĮ
Dainius Urbonas
Helso 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
Kertvita, UAB
KL sprendimas, UAB
Lietuvos inovacijų centras, VšĮ
Mindaugas Lukšys
Reklamos ateitis, IĮ
Plastiva, UAB
StrongPoint, UAB
Tuvlita, UAB
Valdas Lukošiūnas
Versli Lietuva, VšĮ
MB SBPS
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2013-10-09
2021-10-05
2012-04-11
2021-07-13
2021-10-21
2018-08-27
2021-08-01
2021-06-01
2011-09-01
2009-03-01
2021-10-05
2021-06-18
2021-04-23
2021-12-01
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
2010-02-11
2009-06-01
2019-03-31
2018-10-01
2021-04-03
2021-04-15
2021-04-23
2010-11-15
2014-08-01
2018-06-04
2021-12-16

Priimtas
2021 m.
x
x
x
x
x
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2 priedas. PMTP įsikūrusių ūkio subjektų veiklos rezultatai
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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. 2021 m.

1 pav. Darbuotojų skaičiaus PMTP įmonėse kitimas, 2008-2021 m.

IT, technologinės bei inžinerines
įmonės
8; 23%
11; 31%

Juridinės, finansinės, inovacijų
sklaidos, mokymų bei darbų
saugos paslaugos
Reklamos, spaudos bei dizaino
paslaugos

5; 14%
1; 3%

Projektavimo, geodezinės ir
statybų įmonės
Sveikatinimo, sporto paslaugos.
Medicinos įranga

7; 20%

3; 9%

Kita veikla

2 pav. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2021 m.
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2019 2020
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3 pav. Ūkio subjektų skaičiaus kaita, 2008-2021 m.

37%
1-ieji metai
2-ieji metai

57%

3-ieji metai

6%

4 pav. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal metus
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3 priedas. PMTP biudžeto vykdymo analizė, pajamų-išlaidų struktūra ir
tendencijos (palyginimas 2008-2021 m.)
151146

79446
82080

112150
105010
105373
104027
102065
94625

125456
121537
105830

43418
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m.

2015
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2016
m.

2017
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2018
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

5 pav. Veiklos pajamų kitimas, 2008-2021 m., EUR

19765
9280
4879 6071

7393 6008
9631

5952
11425

18979
15984
424
8948

13052 11841
10941

Kitos paslaugos

22859
18291 13586 4942

20587

19426

7990

22725

21918 21124

2196721615

2693

20430 20929

6414

Patalpų eksploatacija
3130

12195 14838

7461

Konferencijų salių bei
įrangos nuoma

1 7733
11537
60580 57691
1
52540 56491
4583
43
44323 45660 44417 47357 46866
36340 40664
584
138 28829
21316

Patalpų nuoma

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 pav. Veiklos pajamų pasiskirstymas 2008-2021 m., EUR
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m.
m.
m.
m.
m.
m.
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7 pav. Kompensuojamų sąnaudų kitimas, 2008-2021 m., EUR
157599

59864
71253
53534

88494 82865

99262

128176
113819
110833

128694
107036101942

14797

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

8 pav. Veiklos sąnaudų kitimas, 2008-2021 m., EUR
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-25000

9 pav. Veiklos rezultato kitimas, 2008-2021 m., EUR
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1480
1338

1345 1380

1181

1474
1370

1314 1268

1377 1360

879
771

67
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
m.
m.
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m.
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m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

10 pav. Išnuomoto ploto vidurkis per metus
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