VŠĮ “VERSLI LIETUVA” 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA
VšĮ ”Versli Lietuva” (iki 2011 m. gegužės 30 d. VšĮ “Eksportuojančioji Lietuva“, toliau – įstaiga), įmonės kodas 302454111,
įregistruota 2009 m. lapkričio 5 d., registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju
įstaiga įregistruota nuo 2010 m. sausio mėn. 29 d., PVM mokėtojo kodas LT100005125012. Įstaigos steigėja ir savininkė – valstybė.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija įgyvendina dalininko teises ir pareigas.
Įgyvendinant įstaigos veiklos tikslus, 2011 m. spalio mėn. 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4 – 718
patvirtinta nauja įstaigos įstatų redakcija.
Įstaigos registruotos buveinės adresas: A. Goštauto g. 40 A, Vilnius.
2012 metų pradžioje įstaigoje dirbo 47 darbuotojai (iš jų 5 nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros, kol jam sueis 3 metai,
atostogose vaikui prižiūrėti, (DK 179 str. 1 d., 2 d.; 180 str. 1 d. atitinkamai), 2012 metų pabaigoje – 52 darbuotojai (iš jų 8 nėštumo
ir gimdymo bei vaiko priežiūros, kol jam sueis 3 metai, atostogose vaikui prižiūrėti, (DK 179 str. 1 d., 2 d.; 180 str. 1 d. atitinkamai).
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslai yra: tenkinti viešuosius
interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą skatinant verslumą, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą bei padedant
Lietuvos įmonėms įsiskverbti ir įsitvirtinti tarptautinėse rinkose; per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą gerinti verslo aplinką
Lietuvoje teikiant informaciją, susijusią su paslaugoms ir gaminiams galiojančiomis techninėmis taisyklėmis bei užtikrinant galimybę
elektroninėmis priemonėmis atlikti visas procedūras ir formalumus, reikalingus norint teikti paslaugas.
Įstaigos veiklos tikslai yra įgyvendinami per vykdomus projektus ir programas.
II. SOCIALINIS IR EKONOMINIS VEIKLOS POVEIKIS
2012 m. VšĮ „Versli Lietuva“ padėjo įsikurti 1016 naujoms Lietuvos įmonėms. Palyginti su 2011 m. 2012 metais pastebimas Įstaigos
klientų eksporto augimas, kuris per praėjusius metus buvo 14,5 proc. didesnis už Lietuvos vidurkį (15,8 proc.). Įstaigoje įkurtas ir
veikiantis Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras prisideda prie tikslo mažinti administracinės naštos naštą Lietuvos verslui –
sukurtomis ir nuolat tobulinamomis informacinėmis priemonėmis Įstaiga siūlo verslui galimybę gauti leidimus/licencijas savo verslo
veiklai vykdyti bei plėsti neišeinant iš savo darbo vietos, t.y. taupant verslo įmonių darbuotojų darbo laiką. Paslaugų ir gaminių
kontaktiniame centre teikiamomis konsultacijomis bei bendradarbiaujant su kitų Europos Sąjungos šalių kontaktiniais centrais
verslininkams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims) teikiama informacija apie verslo pradžią kitose Europos Sąjungos šalyse,
atitinkamai sudaromos dar geresnės sąlygos verslui greitai gauti visapusišką informaciją apie kitose Europos Sąjungos šalyse
galiojančias taisykles teikti paslaugas ar gaminius į kitas rinkas. Tai leidžia daryti prielaidą, jog verslas gali greitai ir visapusiškai
pasiruošti savo paslaugų ir prekių eksportui kitose rinkose bei išvengti galimos papildomų administracinių procedūrų naštos kitoje
šalyje. Tokiu būdu teikiama pagalba Lietuvos verslui sklandžiai patekti į kitos Europos Sąjungos šalies rinką bei būti pasiruošusiems
galimiems ribojimams bei šalių nustatytoms paslaugų teikimo ar gaminių patekimo į rinką taisyklėms ar galimiems ribojimams.
Įstaigos veikla turi tiesioginės naudos šalies verslui. Eksporto augimas tiesiogiai įtakoja šalies BVP didėjimą, o atitinkamai visos
valstybės gerovės augimą. Įkurtos naujos įmonės įtakoja naujų darbo vietų kūrimą, taip pat teikiamos Įstaigos paslaugos bei
įmonių eksporto apimčių padidėjimas prisideda prie darbo vietų kūrimo ir išsaugojimo. Naujai įkurtoms įmonėms pagal
poreikį nuolat teikiamos konsultacijos įvairiais klausimais, suteikiamos papildomos darbo priemonės, todėl atitinkamai ilgainiui
tokie veiksmai turės teigiamą poveikį nedarbo lygio mažėjimui Lietuvoje, naujų darbo vietų skaičių didėjimui, naujai įsisteigusių
įmonių plėtrai.
Įstaigos organizuotų mokymų bei šviečiamųjų seminarų metu tiek jauniems verslininkams, tiek jau įsteigusiems verslą asmenims
suteiktos aktualios bendrosios žinios apie verslo vystymą bei plėtrą, taip pat specializuotos žinios apie tam tikrų šalių rinką,
marketingą, pokyčių valdymą ir pan. ne vienai įmonei padėjo savo verslą vykdyti efektyviau, geriau naudoti turimus resursus bei
atitinkamai vykdyti verslo plėtrą ir tokiu būdu didinti savo žinomumą bei verslauti. Paminėtina, kad su Įstaigos pagalba šalyje
įmonės pradeda bendradarbiauti bei jungti savo pajėgas įkurdamos atitinkamos verslo šakos klasterius. Tokiu būdu klasteryje
dalyvaujančios įmonės tampa pajėgios konkuruoti pasauliniu lygiu.
Pažymėtina, kad su Įstaigos pagalba įsisteigusių įmonių išgyvenimo laikotarpio rodiklis yra beveik 2000 proc. didesnis nei įmonių,
kurios veikia be Įstaigos pagalbos. Statistiniais duomenimis Lietuvoje pirmaisiais savo veiklos metais 36,7 proc įsisteigusių įmonių
bankrutavo ar sustabdė savo veiklą, kai tuo tarpu su Įstaigos pagalba įsisteigusių ir veikiančių įmonių savo veiklą sustabdė ar
bankrutavo tik 2 proc. įmonių.

III. VEIKLOS REZULTATAI
Veiklos plano dalis

Įgyvendintos priemonės
Atliktos įmonių lyginamosios analizės

Rezultatai/Rodikliai
Parengti sertifikuoti lyginamosios analizės
rengimo specialistai: 8
Užsiregistravusių atlikti lyginamąją analizę
įmonių skaičius: 108
Paruoštų analizių skaičius: 66

Atrinkti Konsultacijų Tiekimo Sistemos
konsultantai

Pardavimų, rinkodaros bei santykių su
klientais valdymo konsultacijų tiekėjų
skaičius: 9
Įmonės veiklos procesų ir veiklos
efektyvumo konsultacijų tiekėjų skaičius:
7
Žmogiškųjų išteklių, inovacijų ir mokymosi
konsultacijų tiekėjų skaičius: 7
Suorganizuota 18 renginių.
Renginių dalyvių skaičius: 987
Žiūrovų internetu skaičius: 2017

Suorganizuotas seminaras "Pasiruošimas
tarptautinėms parodoms" (Sausio mėn.)

Dalyvių skaičius: 163
Žiūrovų skaičius: 262

Suorganizuotas seminaras "Interneto galimybių
panaudojimas užsienio rinkose" (Vasario mėn.)

Dalyvių skaičius: 146
Žiūrovų skaičius: 470

Suorganizuotas seminaras „Klientų tipai: kaip
susitarti su skirtingais žmonėmis?“ (Kovo mėn.)

Dalyvių skaičius: 151
Žiūrovų skaičius: 262

Suorganizuotas seminaras “Eksporto kainodaros
ypatumai“ (Balandžio mėn.)

Dalyvių skaičius: 55
Žiūrovų skaičius: 135

Suorganizuotas seminaras „Kreditų valdymas“
(Gegužės mėn.)

Dalyvių skaičius: 167
Žiūrovų skaičius: 126

Suorganizuotas seminaras „Užsienio pirkėjų
kreditavimo rizikos vertinimas. Prekinių kreditų
draudimas eksportuotojams“ (Birželio mėn.)

Dalyvių skaičius: 18

Suorganizuotas seminaras “Komandos
formavimas” (Rugsėjo mėn.)

Dalyvių skaičius: 72
Žiūrovų skaičius: 122

Suorganizuotas seminaras “Personalo valdymas ir
motyvavimas” (Spalio mėn.)

Dalyvių skaičius: 110
Žiūrovų skaičius: 347

Suorganizuotas seminaras
užsienyje“ (Lapkričio mėn.)

Dalyvių skaičius: 75
Žiūrovų skaičius: 293

„Klientų

paieška

Įvykdyta „Eksporto akademijos“ specializuota
eksporto mokymų programa „International Trade
Management“ gegužės – lapkričio mėn.:
„Passport 2 Export“ Part 1 (Vilnius, Lietuva);
„Passport 2 Export“ Part 2 (Vilnius, Lietuva);
„Passport 2 Export“ Part 3 (Vilnius, Lietuva);
„International Market Research”(Vilnius, Lietuva);
„Change Management Simulation” (Talinas,
Estija);
„Export Sales Training“ (Vilnius, Lietuva);
„International Trade Management“ (Lidkopingas,
Švedija);
„Managing Across Cultures“ (Lidkopingas,
Švedija).

Mokymų skaičius: 8
Dalyvių skaičius: 20

Suorganizuota verslo misija - B2B susitikimai
„Eksporto Akademijos“ specializuotų eksporto
mokymų programos dalyviams su įmonėmis
Stokholme, Gioteborge ir Lidkopinge (Švedija).

Dalyvių skaičius: 10
Susitikimų skaičius: 16
Išduotų „International Trade
Management“ diplomų skaičius: 10
Suorganizuota 50 renginių
Bendras dalyvių skaičius: 1303
Bendras žiūrovų internetu skaičius: 854

Seminarai/konferencijos/mokymai:
Suorganizuotas seminaras – diskusija „JAV maisto
ir gėrimų pramonės rinka“.

Dalyvių skaičius: 10

Suorganizuotas seminaras “North American
Market Entry Possibilities for Lithuanian IT
Companies” .

Dalyvių skaičius: 41

Suorganizuotas
rinkos”.

seminaras

“Piramidės

Dugno

Dalyvių skaičius: 51

Suorganizuotas seminaras “Sėkminga kūryba–
pelninga gamyba”.

Dalyvių skaičius: 91

Suorganizuotas seminaras “Eksporto galimybės
Jungtinėje Karalystėje” maisto pramonės
įmonėms.

Dalyvių skaičius: 23

Suorganizuotas seminaras „Eksporto plėtros
galimybės Skandinavijoje Lietuvos statybos
sektoriaus įmonėms“ statybos ir remonto parodos
„RESTA 2012“ metu.

Dalyvių skaičius: 61

Suorganizuotas webinaras apie apribojimų teoriją
(TOC) „Kaip padidinti pardavimus?“.

Žiūrovų skaičius: 377

Suorganizuotas webinaras „Efektyvi eksporto
plėtra pasitelkus Google“.

Žiūrovų skaičius: 477

Suorganizuota konferencija “Kaip
pasirengti Visagino AE statybai?”.

Dalyvių skaičius: 312

tinkamai

Suorganizuotas 3-jų dienų seminaras „Mados
rinkodara
šiandien:
aktualijos
ir
tendencijos. Mados
ženklo
kūrimas
ir
pozicionavimas”.

Dalyvių skaičius: 38

Kartu su partneriais suorganizuotas seminaras
“Eksporto galimybės maisto pramonės įmonėms
Izraelyje”.

Dalyvių skaičius: 16

Suorganizuota konferencija “Visagino atominė
elektrinė: praktiniai pasirengimo aspektai“.

Dalyvių skaičius: 110

Suorganizuotas seminaras “Waste2Recycle”.

Dalyvių skaičius: 40

Suorganizuoti 7-eri mokymai tarptautinių parodų
dalyviams.

Dalyvių skaičius: 66

Tarptautinės specializuotos parodos:
Suorganizuotas nacionalinis stendas muzikos
profesionalų mugėje MIDEM (Kanai, Prancūzija).

Dalyvių skaičius: 7

Suorganizuotas Lietuvos nacionalinis kino
industrijos stendas Europos filmų mugėje EFM,
kuri vyko 62-ojo Berlyno kino festivalio BERLINALE
metu (Berlynas, Vokietija).

Dalyvių skaičius: 26

Suorganizuotas Lietuvos nacionalinis stendas
tarptautinėje specializuotoje aprangos prekinių
ženklų parodoje “Pure London” (Londonas, D.
Britanija).

Dalyvių skaičius: 6

Dalyvių skaičius:12
Suorganizuotas dalyvavimas informacinių ir ryšių
technologijų parodoje “World Mobile Congress”
(Barcelona, Ispanija).
Suorganizuotas dalyvavimas tarptautinėje baldų ir
dizaino parodoje IFF Singapore 2012 (Singapūras).

Dalyvių skaičius: 6

Suorganizuotas dalyvavimas „MITT“ parodoje,
Maskvoje (Rusija) Lietuvos medicininį turizmą
atstovaujančioms įmonėms.

Dalyvių skaičius: 7

Suorganizuotas dalyvavimas aukštojo mokslo
parodoje „Education Abroad“ (Kijevas, Ukraina).

Dalyvių skaičius: 11

Suorganizuotas dalyvavimas lazerinių technologijų
parodoje “Laser World of Photonics India 2012”
(Mumbajus, Indija).

Dalyvių skaičius: 6

Suorganizuotas įmonių dalyvavimas gyvosios
gamtos mokslų parodoje „Bioforum 2012“ ( Brno,
Čekija).

Dalyvių skaičius: 5

Suorganizuotas dalyvavimas didžiausioje pasaulyje
knygų mugėje “Frankfurter Buchmesse 2012”
(Frankfurtas, Vokietija).

Dalyvių skaičius: 7

Suorganizuotas Lietuvos įmonių dalyvavimas
gyvosios gamtos mokslų parodoje ir
konferencijoje „ILSI Biomed 2012“ (Tel Avivas,
Izraelis).

Dalyvių skaičius: 4

Suorganizuotas dalyvavimas pakuotės pramonės
parodoje „Scanpack 2012” (Gioteburgas, Švedija).

Dalyvių skaičius: 11

Suorganizuotas
dalyvavimas
informacinių
technologijų parodoje CTIA Enterprise and
Applications 2012 (MobileCON) (San Diegas, JAV).

Dalyvių skaičius: 7

Suorganizuotas Lietuvos įmonių dalyvavimas
tarptautinėje parodoje “Greenexpo: Alternative
Energy 2012” (Kijevas, Ukraina).
Suorganizuotas dalyvavimas inžinėrinės pramonės
parodoje ELMIA Subcontractor 2012 (Jonkopingas,
Švedija).

Dalyvių skaičius: 6

Dalyvių skaičius: 10

Verslo misijos/kontaktų mugės:
Suorganizuota B2fair kontaktų mugė Hannover
Messe 2012 parodos metu.

Dalyvių skaičius: 8

Suorganizuota kontaktų mugė parodos
„Balttechnika 2012“ parodos metu Vilniuje,
Lietuvoje.

Dalyvių skaičius: 72

Suorganizuota kontaktų mugė konferencijos
„Konkurencingas verslas: strategijos, priemonės,
praktika“ metu.

Dalyvių skaičius: 97

Suorganizuota verslo misija į Kiniją.

Dalyvių skaičius: 5

Suorganizuota
verslo
misiją
į
Utrechtą
(Nyderlandai) metalo apdirbimo ir plastiko
įmonėms.

Dalyvių skaičius: 4

Suorganizuota verslo kontaktų mugė parodos
„Baltijos tekstilė ir oda 2012“ metu.

Dalyvių skaičius: 54

Parodos ELMIA Subcontractor 2012, Jonkopingas
(Švedija) metu organizuota verslo kontaktų mugė
dalyvaujančioms įmonėms.

Dalyvių skaičius: 8

Suorganizuota specializuota statybų pramonės
įmonių verslo misija – B2B kontaktų mugė Osle,
Norvegijoje.

Dalyvių skaičius: 15

2012 m. rugsėjo 12 - 14 dienomis surengtas 4 d.
tarptautinis gyvybės mokslų forumas „Life
Sciences Baltics 2012“ Vilniuje. Jo metu vyko:
Baltijos šalių įmonių paroda.

Parodoje dalyvavo 40 įmonių, parodą
aplankė ~ 800 žmonių.

Tarptautinė konferencija.

Dalyvių skaičius: 730

Partnerystės renginys.

Dalyvių skaičius: 160
Susitikimų skaičius: ~1000

Start`up sesijos mokymai.

Dalyvių skaičius: 50

Start`up sesija.

Dalyvavusių start`upų skaičius: 11
Lankytojų skaičius: 100

Studentų konferencija “The Coins”.

Dalyvių skaičius: 100

Kompanijų vizitai.

Dalyvių skaičius: 250
Vizitų skaičius: 16

Seminaras Izraelio delegacijai.

Dalyvių skaičius: 120

Kultūrinė LSB2012 programa.

Dalyvių skaičius: 210

Aukštos kvalifikacijos lietuvių kilmės profesionalų
tinklo kūrimas.

Tinklo narių skaičius: 110

Kartu su partneriais įgyvendinama Jaunųjų
profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“.

Programos dalyvių skaičius: 20
Renginių skaičius: 6
Dalyvių skaičius: 720

Kartu su partneriais suorganizuota Karjeros mugė
ir dalyvauta projektų pristatyme Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikime 2012 metu (Liepos mėn.)

Pristatymų skaičius: 1

Suorganizuotas renginys Lietuvos diasporos
atstovams ir Lietuvos draugams, atvykusiems į
forumą „Life Sciences Baltics 2012“ (Rugsėjo
mėn.)

Dalyvių skaičius: 30

Kartu su partneriais suorganizuotas Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumas (PLEF) Čikagoje, JAV
(Rugsėjo mėn.).

Dalyvių skaičius: 200

Suorganizuotas renginys Lietuvių kilmės
profesionalams „The Future of Nordic Baltic
Economies“, Stokholmas, Švedija (Spalio mėn.).

Dalyvių skaičius: 60

Suorganizuotas renginys „Pusryčiai su Ray
Bartkus“ Vilnius, Lietuva (Spalio mėn.).

Dalyvių skaičius: 30

GLOBAL LITHUANIAN LEADERS AWARDS 2012

Dalyvių skaičius: 400

renginys LR Prezidentūroje (Gruodžio mėn.)

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Tarptautinės
prekybos su BRIK šalimis mokymų programa“
(ang. BRIC regions International Trade Training eLearning Suite (BRIC-ITT).

Sukurta
internetinė
http://www.bric-itt.biz/lt

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Verslo
organizacijų e-mokymų tinklas“ (ang. Business
Intermediary Organisations e-Learning Network
(BIOeNet)).

Sukurta internetinė svetainė
www.bioenet.net

svetainė

Sukurtas e-mokymosi priemonių rinkinys
kai sėkmingai vystyti prekybą su BRIK
šalimis:
- E-mokymosi kursai;
- Simuliacinis verslo žaidimas;
- Tarptautinės
prekybos
ekspertų
patarimų video medžiaga;
- Naudingų nuorodų rinkinys.

Sukurta internetinė nuotolinių mokymų
platforma
http://moodle.learnsmarteurope.net/logi
n/index.php
Parengta Tinklo narių chartija juridinis
(Network Charter) reglamentuojanti
projekto partnerių, mokymų platformos ir
jos naudotojų teises bei pareigas.

Sėkmingai įgyvendintass projektas „Sparčiai
augančių įmonių ugdymas“ (angl. The High
Growth Coach (HGC).

Parengta sparčiai augančių įmonių
koučeriams ugdyti skirta e-mokymų
programa.
Paruošta 20 koučerių sparčiai augančioms
įmonėms ugdyti.

Vizitai į Lietuvos įmones

Lietuvos įmonių vizitavimas ir pradinių
konsultacijų verslo plėtros klausimais teikimas.

Vizitų skaičius: 766

Skandinavijos viešųjų pirkimų
projektas

Įvadinis seminaras – kaip naudotis Skandinavijos
viešųjų pirkimų duomenų baze.

Dalyvių skaičius: 55

Specializuoti mokymai.

Mokymų skaičius: 2
Dalyvių skaičius: 130

Konsultacijos projekto dalyviams.

Įmonių skaičius: 78

Parengtos viešųjų pirkimų reikalavimų projekto
dalyviams suvestinės.

Suvestinių skaičius: 10

Įmonės, dalyvavusios Skandinavijos viešuosiuose
pirkimuose.

Įmonių skaičius: 15

Individualūs susitikimai, interaktyvios
konsultacijos egzistuojančių bei potencialių
klasterių įmonių atstovams.

Konsultacijų skaičius: 196

Pravestos grupinės konsultacijos.

Konsultacijų skaičius: 22

Pranešimai kviestiniuose renginiuose/
seminaruose.

Pranešimų skaičius: 11

Informaciniai pranešimai.

Informacinių pranešimų skaičius: 6

Įkurtas Biržų turizmo klasteris – asociacija.

Gruodžio 18 d. Biržuose įvyko Steigiamasis
susirinkimas

Sutikimas Rygoje su Latvijos IT klasteriu.

Susitikimų skaičius: 1

Dalyvavimas ir kontaktų užmezgimas Cross media
konferencijoje Rygoje „Future Media 2.0 starts
now!“.

Dalyvių skaičius: ~150 dalyvių dalyvių iš
visų Baltijos šalių, Suomijos, Švedijos,
Danijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės

Svetainės klaster.lt dizaino ir funkcionalumo
rengimo darbai.
Suteikta informacija apie Lietuvos įmones
(gamintojus, šakines asociacijas) pagal
individualius užsienio interesantų paklausimus.

Svetainės veiklos pradžia numatyta 2013
vasario 4 d.

Informacija/konsultacijos Lietuvos
įmonėms

Konsultacijos eksporto plėtros klausimais
klientams iš Lietuvos.

Konsultacijų skaičius: 645

Įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (I etapas)

Įgyvendinti projektai

Įgyvendinti projektai: 43. Juose:
Renginių skaičius: 57
Dalyvių skaičius: 533

Įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (II etapas)

Pasirašyti susitarimai dėl dalyvavimo projekte.

Susitarimų skaičius: 35

Informacijos apie Lietuvos įmones
suteikimas užsienio kompanijoms

Sudarytos pagrindinės
paslaugų teikėjais.

trišalės

sutartys

Paklausimų skaičius: 1507

su

Sutarčių skaičius: 9

Įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (III etapas)

Sudarytas ir paskelbtas preliminarus vertinamų
paraiškų sąrašas.

Vertinamų paraiškų skaičius: 43

Analitinės paslaugos

Konsultacijos Lietuvos įmonėms.

Konsultacijų skaičius: 61

Konsultacijos užsienio įmonėms

Konsultacijų skaičius: 14

Pagaminti analitiniai produktai.

Produktų skaičius: 108

Paslaugų ir prekių Eksporto tendencijų, Verslumo
naujienlaiškiai.

Naujienlaiškių skaičius: 20

Verslumo Departamentas

Konsultacijos verslo pradžios klausimais.

Konsultacijų skaičius: 3063

VL atstovų regionuose suorganizuoti renginiai
(konferencijos, seminarai) verslumo tema.

Renginių skaičius: 153
Dalyvių skaičius: 5879

Su VL pagalba įsteigtos naujos įmonės.

Įsteigta 129 naujų įmonių

Renginių ciklas „Versli Lietuva“:

Renginių skaičius:5
Bendras dalyvių skaičius: 13048
Bendras žiūrovų internetu skaičius: 69905

Pirmųjų metų verslo krepšeliai

2 d. renginys „Versli Lietuva“ Kaune;

Dalyvių skaičius: 1967
Žiūrovų internetu skaičius: 2893

1 d. renginys „Versli Lietuva“ Klaipėdoje;

Dalyvių skaičius: 1651
Žiūrovų internetu skaičius: 325

1 d. renginys „Versli Lietuva“ Panevėžyje;

Dalyvių skaičius: 1500
Žiūrovų internetu skaičius: 1500

1 d. renginys „Versli Lietuva“ Alytuje;

Dalyvių skaičius: 770
Žiūrovų internetu skaičius: 2339

2 d. renginys „Versli Lietuva“ Vilniuje.

Dalyvių skaičius: 7160
Žiūrovų internetu skaičius: 62848

Aptarnauti Pirmųjų verslo metų paslaugų
krepšelių čekių turėtojai.

Krepšelių skaičius: 734 (viso projekto
pradžios aptarnauta: 1088).
Suteikta konsultacijų ir biuro paslaugų už
1.741.361 LTL (viso nuo projekto
pradžios už 2.429.417 LTL)

Inovatyvių verslų ekosistema

Mokymai Pirmųjų verslo metų paslaugų krepšelių
čekių turėtojams.

Mokymų skaičius: 33

Tarptautiniai verslumą skatinantys renginiai
(verslo idėjų pristatymas):
1. Silicon valley comes to the baltiks;
2. Startup Monthly.

Bendras dalyvių skaičius: 2331

Verslumą skatinantys renginiai:
1. Girls rock at startups;
2. Startup Monthly Ventures;
3. Startup LT 2012;
4. Hub Camp #2;
5. Startup Nitro sesija „Logine“;
6. Sėkmingos mobiliosios aplikacijos;
7. Startup Nitro 2012;
8. Go Global Silicon Valley.

Bendras dalyvių skaičius: 1844
Dalyvių skaičius:113
Dalyvių skaičius: 198
Dalyvių skaičius:34
Dalyvių skaičius:108
Dalyvių skaičius:1233
Dalyvių skaičius: 73
Dalyvių skaičius:84
Dalyvių skaičius: 1

Komandos formavimo ir produkto vystymo
renginiai:

Bendras dalyvių skaičius: 1169
Bendrai suformuotos komandos: 103

Dalyvių skaičius: 1567
Dalyvių skaičius: 764

Dalyvių skačius: 302

1.

Startup Weekend Kaunas;

2.

Startup Weekend Vilnius;

3.

App Camp 12‘;

Mokymai/darbinės sesijos:
1. Startup Nitro Academy (28 renginių
ciklas);
2. Startup pitch training;
3. Seed Forum pitch training (2 renginiai);
4. LSB startup session pitch training;
5. Programavimo kalbų Ruby / Phyton
workshopai (2 workshopai Kaune ir 1
Vilniuje)
Verslo plano turnyras

Aptarnauti Pirmųjų verslo metų krepšelių Startup
Nitro čekių turėtojai.

Suformuotos komandos: 24
Dalyvių skaičius: 325
Suformuotos komandos: 25
Dalyvių skaičius: 542
Suformuotos komandos: 54
Bendras dalyvių skaičius: 946
Dalyvių skaičius: 638
Dalyvių skaičius: 56
Dalyvių skaičius: 48
Dalyvių skaičius: 62
Dalyvių skaičius:142

Turnyrų skaičius: 1
Dalyvių skaičius: 1050
Verslo planų skaičius: 65
Įsteikti juridiniai vienetai: 10

Aptarnauti 33 nauji Pirmųjų metų verslo
paslaugų krepšeliai (viso 94)
Suteikta konsultacijų ir biuro paslaugų už
177.372 LTL

Studentų verslumo ugdymo
projektas

PGKC veikla

Suorganizuoti įmonės finansų ir rinkodaros
mokymai studentams Vilniuje, Kaune, Panevėžyje
ir Šiauliuose.

Mokymų skaičius: 10

Aplankytos įmonės su studentų grupėmis Vilniuje
ir Kaune.

Įmonių skaičius: 9

Aplankytos įmonės su studentų grupe Gioteburge,
Švedijoje.

Įmonių skaičius: 4

Pateikti atsakymai į verslininkų paklausimus dėl
teisinių reikalavimų norint teikti paslaugas
Lietuvoje arba tiekti gaminius į Lietuvos rinką.

Paklausimų skaičius iš Lietuvos: 323
Paklausimų skaičius iš užsienio: 27

Suorganizuoti renginiai apie e-įrankius verslui
Vilniaus teritorinėje darbo biržoje, Ūkio
ministerijoje.

Renginių skaičius: 53
Dalyvių skaičius: 947

Portalas www.verslovartai.lt .

Lankomumas - 122215 unikalių lankytojų
per 2012 m., iš jų - 111773 iš Lietuvos ir
10442 iš užsienio.

Verslininkai prisijungę prie pranešimų dežutės.

Verslininkų skaičius: 113

Per pranešimų dėžutę siųsti pranešimai iš verslo
pusės.

Pranešimų skaičius: 118

Parengti ir patvirtinti 3 pilotinių savivaldybių (SI) ir
7 valstybės institucijų (VI) administracinių
paslaugų teikimo procesai. Taip pat, atlikta
teisinių aktų pakeitimo analizė.
Projektas „Administracinių
procedūrų, susijusių su valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
išduodamais leidimais, perkėlimas į
elektroninę terpę“

Patvirtinta 19 VI ir 23 SI paslaugų teikimo
procesų

Parengta ir išsiųsta derinti su kompetentingais
specialistais 2 VI paslaugų teikimo procesai.
Parengtos ir patvirtintos valstybės institucijų (VI)
prašymo formų struktūros ir reikalavimai.

Patvirtinta 61 VI prašymo forma

Paskelbtas diegėjų pirkimas.
Sėkmingai įgyvendintas projektas „Supaprastintos
interneto procedūros tarpvalstybiniam paslaugų
teikimui“, SPOCS.

Atstovavimas užsienyje

Atsakyti paklausimai iš Lietuvos verslininkų.

Įgyvendintas bandomasis pilotinis
projektas su Slovėnija ir Portugalija.
Sukurta sistema leidžia kelionių agentams
pradėti veiklą Portugalijoje neišvykstant iš
savo šalies pateikiant prašymo formą
internetu per verslovartai.lt portala, taip
pat kaip ir Slovėnijos archtektams pradėti
savo veiklą Lietuvoje gaunant leidimą
Slovėnijoje.
SPOCS viešinimas:
-6 straipsniai;
-4 mėn internetinė kampanija SPOCS
sprendimams viešinti (117.48%) didesnis
lankytojų srautas į portalą;
-2 pristatomieji video filmukai.
Paklausimų skaičius: 1418

Atsakyti paklausimai iš užsienio verslininkų.

Paklausimų skaičius: 1070

Pasirašytos sutartys dėl individualių paslaugų
Lietuvos įmonėms.

Sutarčių skaičius: 75

Suroganizuoti renginiai

Renginių skaičius: 76
Dalyvių skaičius iš Lietuvos: 603
Dalyvių skaičius iš užsienio: 2609

Klaipėdoje suorganizuota verslo kontaktų mugė –
su Lietuvos verslo atstovais dalyvaujant
Komercijos atašė ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais.

Dalyvių skaičius: 360

Pagrindiniai darbai pagal šalis:
Rusijos Federacija ( Maskva)

Kartu LR ambasada ir Lietuvos verslo klubu
Maskvoje surengtasTAFISA mėgėjų sporto
asociacijos Pasaulinių žaidynių "Sportas visiems",
vyksciančių Šiauliuose, pristatymas.

Dalyviai: 80 RF Sporto, turizmo ir jaunimo
politikos ministerijos, Fizinės kultūros ir
sporto departamento vadovų

Įmonės „Ambra investicijos“ iniciatyva surengtas
Palangos viešbučio „Auska“ ir miesto naujų
turizmo galimybių pristatymas.

Dalyviai: 40 - turizmo verslo,
aviakompanijų ir žiniasklaidos atstovų

Kartu su Valstybiniu turizmo departamentu (VTD)

Dalyviai: 70

surengtas mūsų šalies turizmo potencialo, o su
VšĮ „Versli Lietuva“ (VL) – medicininio turizmo
galimybių bei įmonių pristatymai.

Rusijos Federacija ( St. Peterburgas)

Skaitytas pranešimas „Į Rusijos rinką: praktiniai
žingsniai“ konferencijoje „Gazelės-2012“,
Marijampolėje. Taip pat vyko susitikimai su LT
verslo atstovais, kompanijų vizitavimas.

Dalyviai: 50 verslo atstovų

Skaitytas pranešimas „Rusijos ir Lietuvos
verslininkų patirtis krovinių pervežimų,
ekspedijavimo ir logistikos sferoje. Dalykinės
partnerystės plėtros perspektyvos“ AB „Lietuvos
geležinkeliai“ LR ambasadoje Maskvoje surengtoje
konferencijoje.

Dalyviai:50 Rusijos atstovų, 15 Lietuvos

Suorganizuotas Vilniaus Santariškių klinikų vizitas į
Maskvą.

Dalyviai: 5 atstovai iš Lietuvos, 10
susitikimų

Suorganizuota Lietuvos verslo misija į Tiumenę bei
Jekaterinburgą,jos metu vyko dvi verslo kontaktų
mugės.

Dalyviai: 50 Rusijos, 15 Lietuvos atstovų

Suorganizuotas LR Žemės ūkio ministro K.
Starkevičiaus susitikimas su Lietuvos verslininkais,
dalyvaujančiais žemės ūkio ir maisto pramonės
parodoje „Auksinis ruduo“.

Dalyviai: 40

Surengta išvažiuojamoji Lietuvos medicinos
turizmo verslo misija ir kontaktų mugė.

Dalyviai: 55

Suorganizuota verslo misija į Tatarstaną,
vadovaujama LR ambasadoriaus Rusijoje
R.Norkaus.

Dalyviai:9

Suorganizuotas Kalugos srities gubernatoriaus
vadovaujamos delegacijos vizitas į Lietuvą.

Dalyviai: 100

Su Turizmo departamentu ir GK suorganizuota
Sankt Peterburgo žiniasklaidos atstovų misija į
Lietuvą.

Dalyviai: 5 Rusijos žiniasklaidos atstovai,
9 turistinių kompaniujų atstovai

Suorganizuotas Birštono sanatorijų pristatymas
Sankt-Peterburgo turizmo įmonėms, žiniasklaidos
atstovams.

Dalyviai: 50 Lietuvos atstovų

Skaitytas pranešimas „Smulkaus ir vidutinio verslo
programų ir paramos Sankt-Peterburge
palaikymas“.

Dalyviai:71

Suorganizuota Lietuvos verslininkų verslo misija į
St. Peterburgą.

Dalyviai: 136

Suorganizuotas Lietuvos- Rusijos verslo forumas,
kontaktų mugė.

Dalyviai:71

Ukraina

Suorganizuotas Sankt-Peterburgo didmeninės
prekybos įmonės vizitas į Lietuvą.

Dalyviai:58

Generaliniam Konsulate suorganizuotas Lietuvos
turizmo galimybių pristatymas – seminaras SanktPeterburgo turistinėms įmonėms.

Dalyviai: 58

Suorganizuota Druskininkų savivaldybės tarybos
Finansų, Švietimo ir Sporto komitetų pirmininkų
verslo misija į Kolpino miestą (Sankt-Peterburgo
rajonas).

Dalyviai: 9 Lietuvos įmonės

Suorganizuota Lietuvos žiniasklaidos ir Klaipėdos
uosto atstovų verslo-pažintinė misija į Rusijos
uostus.

Dalyviai: 65

Padėta organizuoti Sankt-Peterburgo verslininkų
verslo misiją į Lietuvą, kurie dalyvavo ,,Baltijos
tekstilė ir oda“ parodoje, kontaktų mugėje.

Dalyviai:18

Suorganizuota Sankt-Peterburgo gydytojų
darbinė kelionė (infoturas) į Lietuvą.

Dalyviai:45

Suorganizuotas Seminaras – pristatymas
,,Medicininis turizmas Lietuvoje: sanatorijos ir
klinikos“.

Dalyviai:80

Suorganizuota Sankt Peterburgo gydytojų misija į
Lietuvą.

Dalyviai:9

Suorganizuotas Lietuvos, Latvijos, Estijos
verslininkų, dirbančių Ukrainoje, bendras
susitikimas Kijeve.

Dalyviai:15

Suorganizuotas Lietuvos maisto produkcijos
pristatymas/prezentacija stambiausiems Ukrainos
prekybininkams.

Dalyviai:5 Ukrainos prekybos tinklų
atstovai

Suorganizuotas oficialios Ukrainos delegacijos
vizitas į Agrobalt parodą.

Dalyviai:5

Suorganizuotas Ukrainos kompanijos „Mostobud“
vizitas bei susitai Lietuvoje.

Dalyviai:2

Suorganizuotas „Bonum-Graup“ iš Ukrainos vizitas
į Lietuvą.

Dalyviai: 8

Suorganizuotas Lietuvos žemės ūkio ministro
vadovaujamos delegacijos vizitas bei susitikimai
Ukrainoje.

Dalyviai:23

Suorganizuotas vizitas į Lietuvą Ukrainos naftos
produktų importuotojams.

Dalyviai: 10

Azerbaidžanas/Turkmėnistanas

Suorganizuotas susitikimas ambasadoje su
Ukrainos verslininkais, galimais maisto produktų
importuotojais.

Dalyviai: 4

Surengta apvalaus stalo diskusija “20 Years of
European Single Market: opportunities and
challenges“.

Dalyviai:30

Suorganizuotas forumas „Lietuva-Ukraina:
Krovinių vežimo geležinkelių transportu plėtros
galimybės“ .

Dalyviai:70

Suorganizuota Lietuvos įmonių, dalyvavaujančių
parodoje „Greenexpo Alternative Energy“ 2012,
(Ukraina) susitikimas ambasadoje.
Suorganizuota Lietuvos verslininkų, dirbančių
Ukrainoje, ir Ukrainos verslininkų, turinčių verslo
interesų Lietuvoje, verslo klubo steigiamasis
susirinkimas.

Dalyviai:12

Suorganizuotas Ukrainos verslo delegacijos vizitas
į Vilnių, į parodą „Baltijos tekstilė ir oda“.

Dalyviai: 5 įmonės

Suorganizuota Lietuvos komunalininkų ir atliekų
tvarkytojų asociacijos atstovų verslo misija į
Ukrainą ir surengta apvalaus stalo diskusija
ambasadoje.

Dalyviai:20

Suorganizuotas Kauno aukštųjų mokyklų atstovų
dalyvavimas parodoje Kijeve „Study abroad“ ir
susitikimas-diskusija ambasadoje.

Dalyviai:6

Suorganizuotas Lietuvos garbės konsulų
Ukrainoje suvažiavimas Kijeve, ambasados
patalpose.

Dalyviai:14

Suorganizuota Lietuvos medicininio turizmo
galimybių prezentacija Ukrainos gydymo įstaigų
atstovams.

Dalyviai:23

UAB „ LITFARMA“ generalinio direktoriaus vizito
metu suorganizuoti susitikimai su didziausiais AZ
vaistu importuotojais, patvirtintas pirmos partijos
užsakymas.

Dalyviai: 6

Suorganizuota Azerbaidžano įmonių verslo misija į
Lietuvą, kontaktų mugė.

Dalyviai:6

Suorganizuotas Lietuvos aukštojo mokslo
pristatymas aukštojo mokslo parodoje A2 Baku.

Dalyviai:54

Suorganizuotas Lietuvos turizmo galimybių
pristatymas LR ambasadoje Baku.

Dalyviai:24

Surengtas Lietuvos nacionalinis stendas

Dalyviai:11

Dalyviai:40

tarptautinėje turizmo parodoje AITF 2012.

Kinija

Suorganizuotas Lietuvos verslininkų vizitas į Baku.

Dalyviai:18

Suorganizuoti Lietuvos aukštojo mokslo
pristatymai Azerbaidžano vidurinėse mokyklose.

Dalyviai:590

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų: 18

Suorganizuotas susitikimas su Azerbaidžano
švietimo ministru bei ministerijos atstovais.

Dalyviai:6

Pravestos konsultacijos Azerbaidžano piliečiams,
besidomintiems aukštojo mokslo studijomis
Lietuvoje.

Dalyviai:16

Suorganizuotas Azerbaidžano studentų,
ketinančių studijuoti Lietuvos aukštosiose
mokyklose, atranka.

Dalyviai:12

Suorganizuotas IT kompanijų dalyvavimas
tarptautinėje telekomunikacijų parodoje
„Turkmentel2012“ Turkmėnistane.

Dalyviai: 6

Suorganizuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų
susitikimai su Azerbaidžano švietimo viceministru,
aukštųjų mokyklų rektoriais, mokyklų vadovais.

Dalyviai: 11

Ambasadoje suorganizuotas aukštojo mokslo
atstovų susitikimas.

Dalyviai:16

Suorganizuoti Lietuvos aukštojo mokslo
pristatymai vidurinėse mokyklose.

Dalyviai: 90

Suorganizuotas dalyvavimas parodoje „Education
2012“.

Dalyviai: 11

Kartu su ambasada suorganizuotas „China Daily
Web“ projekto pristatymas bei Lietuvos turizmo
galimybių pristatymas kinų žiniasklaidos, turizmo
verslo, ministerijų atstovams.

Dalyviai:11

Suorganizuotas „China Daily“ žurnalistų vizitas į
Lietuvą.

Dalyviai:7

Suorganizuotas susitikimas su Importo Eksporto
maisto produktų saugos biuro vadovybe. Biuras
atsakingas už mėsos, pieno, žuvies produktų
sertifikavimą ir leidimų eksportuoti į Kiniją
išdavimą.

Dalyviai: 3

Suorganizuotas Heilogjiang provincijos verslo
delegacijos vizitas į Lietuvą.

Dalyviai:20

Suorganizuoti Lietuvos įmonių UAB „Arcus Novus“
ir „Elinta“ vadovų vizitas į Kinijos įmonę „Inspur“
(Jinan mieste).

Dalyviai: 4

Suteikta pagalba organizuojamt Weifang miesto
verslo forumą.

Susitikta su 17 Kinijos kompanijų

Suorganizuotas susitikimas su Kinijos privačių
įmonių tarptautinių pramonės ir prekybos rūmų
generaliniu sekretoriumi.

Dalyviai:3

Suorganizuotas susitikimas su Honkongo Prekybos
skatinimo taryba.

Dalyviai:35

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius:15

Suteikta pagalba organizuojant Lietuvos verslo
misiją Harbine.

Dalyviai:15

Skaitytas pranešimas apie Lietuvos ekonomiką ir
verslo galimybes.

Dalyviai:50

Suorganizuotas Šandongo provincijos
vicegubernatoriaus vadovaujamos delegacijos,
kurią lydėjo verslo delegacija, vizitas į Lietuvą.

Dalyviai:14

Suorganizuotas LR Ūkio ministro Rimanto Žyliaus
ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vizitas Kinijoje.

Ūkio ministro vizito metu buvo
suorganizuoti daugiau nei 12 oficialių ir
verslo susitikimų
Dalyviai:200

Skaitytas pranešimas renginyje „Beijing CBD 2012
International Economic and Trade Fair for Central
and East European Countries”.
Skaitytas pranešimas konferencijoje "EU-China
Strategic Industry Cluster Cooperation and SME
Market Opportunities" Čengdu mieste, apie
bendradarbiavimo galimybes tarp Kinijos ir
Lietuvos SVV įmonių, pristatytos investavimo
galimybės.

Dalyviai:100

Suteikta pagalba organizuojant Lietuvos žemės
ūkio produktų gamintojų bei Panevėžio Pramonės
prekybos ir amatų rūmų delegacijos vizitą į Kiniją.

Dalyviai:14

Suorganizuotas LT Žemės ūkio ministro Kazio
Starkevičiaus ir Valstybinės veterinarijos tarnybos
generalinio direktoriaus Jono Miliaus vizitas į
Kiniją.

Vizitas: 1

Kartu su VTD suorganizuotas Kinijos didžiausių
turizmo kompanijų vizitas į Lietuvą.

Dalyviai:7

Suorganizuotas susitikimas su Lietuvos
universitetų ir aukštųjų mokyklų atstovais, kurie

Dalyviai:20

dalyvavo švietimo ir mokslo parodoje Pekine.

Izraelis

Prancūzija

Suorganizuotas seminaras Šandongo provincijos
verslininkams. Seminaro metu pristatytas Lietuvos
ir Kinijos prekybinis ekonominis
bendradarbiavimas, investavimo galimybės,
transportas ir Logistika.

Dalyviai:11

Suorganizuotas Šandongo provincijos verslo
delegacijos vizitas į Lietuvą.

Dalyviai:9

Skaitytas pranešimas Žemės ūkio ministerijos
renginyje, skirtame bendradarbiavimui su
Centrinės ir Rytų Europos valstybėmis.

Dalyviai:30

Kartu su VL suorganizuotas seminaras apie
Lietuvos gyvybės mokslo sektorių ir „Life Sciences
Baltics2012“ forumą.

Dalyviai:56

Suteikta pagalba organizuojant Gyvybės mokslų
forumą „LSB2012“.

Dalyviai: 100 verslininkų ir mokslininkų
delegacija iš Izraelio

Kartu su VL ir „Lietuvos-Izraelio prekybos rūmais“
suorganizuotas seminaras, tema „Maisto
produktų eksportas į Izraelį: galimybės ir iššūkiai“.

Dalyviai:18

Suorganizuotas renginys partneriams iš Izraelio
vyriausybinių institucijų, verslo struktūrų,
žiniasklaidos, (ekonomikos ir turizmo sritys).

Dalyviai:45

Kartu su VTD organizuotas Izraelio žurnalistų,
rašančių turizmo temomis, grupės vizitas į
Lietuvą.

Dalyviai:6

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 16

Lietuvos eksporto galimybių pristatymas
didžiausio Izraelio prekybos tinklui „Shufersal“
atstovams.

Dalyviai:4

Suorganizuotas LR Žemės ūkio ministro
K.Starkevičiaus ir delegacijos vizitas į Paryžių, į
tarptautinę žemės ūko parodą.

Suorganizuoti daugiau kapi 4 oficialūs ir
verslo susitikimai.

Suorganizuotas Lietuvos Verslo konfederacijos
Transporto ir logistikos komisijos delegacijos
vizitas. Lietuvos delegacijai surengti tiksliniai
susitikimai.

Dalyviai:4

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bei
pirmojo Lietuvos medienos įmonių, modernių
namų kūrimo klasterio Monak pristatymas
Prancūzijoje, eksporto plėtros galimybės, dvišalė
partnerystė.

1 pranešimas

Jungtinės Karalystės

Skaitytas pranešimas pasaulinės lyderės “Saint
Gobain” inovacijų centre DOMOLAB.

1 pranešimas

Skaitytas pranešimas įmonėje „Specific Home“.

1 pranešimas

Skaitytas prenešimas Luaro šalies regiono
smulkaus ir vidutinio verslo generalinėje
konfederacijoje.

1 pranešimas

Skaitytas pranešimas tvaraus būsto klasteryje
NOVABUILD.

1 pranešimas

Vizituotos Lietuvos įmonės profesionalioje
parodoje Maison&Objet.
Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Konsultuotos 6-ios Lietuvos įmonės

Suorganizuota apvalaus stalo forumas
ambasadoje su LR garbės konsulais Prancūzijoje,
Monake ir Maroke.Pristatytos Lietuvos
ekonomikos aktualijos, Lietuvos eksporto
galimybėms, investicijų pritraukimui į Lietuvą.
Pristatyti bendri renginių projektai, skirti Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai 2013 m. II pusm.

Dalyviai:13

Skaitytas pranešimas „Į Prancūzijos rinką:
praktiniai žingsniai“ ,” Verslo žinių” konferencijoje
“Gazelės-2012“, Šiauliuose. Susitikimai su Šiaulių
krašto įmonėmis.

Dalyviai: 135

Suorganizuotas neformalaus Lietuvos verslo klubo
Paryžiuje renginys.

Dalyviai: 40

Suorganizuoti kompanijų Buro Happold Ltd ir
Heinz Ltd susitikimai Vilniuje su Lietuvos
įmonėmis.

Dalyviai: 40

Suteikta pagalba organizuojant Transporto
viceministro vizitą į JK. Lietuva buvo pristatyta JK
infrastruktūros kompanijomis, finansų institucijos
bei valstybes institucijoms.

Surengti 4 seminarai

Suorganizuotas Lietuvos Verslo konfederacijos
vizitas.

Surengti 2 seminarai

Suorganizuoti susitikimai Vilniuje (Lietuva) , JK
kompanijų atstovams:, Killik&Co ir
Strategy&Security advisory Ltd.

7 susitikimai su verslo ir Lietuvos
valstybinėm institucijomis

Suorganizuotas UK prkybos tinklo Lakeland
atstovo vizitas iį Lietuvą .

Vizituotos 6 Lietuvos kompanijos

Dalyvauta (VL) , Druskininkuose vykusioje
konferencijoje „Gazelės -2012”, skaitytas

Dalyviai:70

Konsultuota 16 Lietuvos kompanijų

pranešimas Lietuvos verslininkams apie eksporto
galimybes, JK rinkos ypatumus.

Švedija

Norvegija

Suorganizuotas UK kompanijos Camira Fabrics Ltd.
vizitas į Lietuvą. Kompanijos galimų investicijų į
Lietuvą aptarimas.

Suorganizuotų susitikimų: 5

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 19

Šiaures Airijos komercijos rūmų organizuotame
seminare skaitytas pranešimas ”Lietuvos
investicinės aplinkos, bei Lietuvos eksporto
potencialo pristatymas”.

Dalyviai: 30

Ambasadoje suorganizuota diskusija su Chambers
of Commerce apie prekybinius ryšius tarp JK ir LT.

Dalyviai:12

Kartu su Ambasada ir SEB suorganizuotas verslo
seminaras.

Dalyviai:24

Kartu su LR ambasada suorganizuotas neformalus
Švedijoje dirbančių lietuvių verslininkų
susitikimas.

Dalyviai:35

Kartu su VL suorganizuotas verslumo skatinimo
renginys Ambasadoriaus rezidencijoje skirtas
Pasvalio krašto jaunimui “Švedijos patyrimas
skatinant verslumą ir laisvalaikio užimtumas“.

Dalyviai:45

LR Ambasados Švedijoje, Swedbank ir VšĮ
,,Investuok Lietuvoje“ suorganizuotas renginys
skirtas globalių verslo paslaugų centrų steigimuisi
skatinti.

Dalyviai:30

Kartu su VTD suorganizuoti turizmo žurnalistų
misija į Lietuvą.

Dalyviai:7

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 20

Suorganizuotas trijų Baltijos valstybių verslo
susitikimas (Neformalaus verslo klubo
susitikimas). Žinių ir informacijos apsikeitimas tarp
3 Baltijos valstybių atstovų bei Švedijos atstovų.

Dalyviai:100

„Life Sciences Baltics 2012“ renginio pristatymas
Norvegijos Biotechnologijų asociacijai ir
Pramoninių biotechnologijų forumui.

Dalyviai: 50 pagrindinių Norvegijos
biotechnologijų kompanijų atstovų

Suorganizuotas Baltijos šalių, Vengrijos ir
Slovakijos pristatymo renginys Stavangerio
regiono prekybos ir pramonės rūmų nariams.

Dalyvių skaičius: 15

Pagalba organizuojant Lietuvos statybos

Dalyviaių skaičius: 15

sektoriaus įmonių misiją į Oslą. Suorganizuotas
įvadinis seminaras, suorganizuoti individualūs
susitikimai su didžiausiomis statybų
kompanijomis.

Vokietija ( VL atstovė)

Pristatytos verslo galimybės Baltijos šalyse,
konferencijoje Osle.

Dalyviai:200

Kartu su VL suorganizuota konferencija „Lietuvos
diena Osle“.

Dalyviai:40

Skaitytas pranešimas apie verslo ypatumus
Norvegijoje konferencijoje „Gazelė – 2012“,
Vilniuje.

Dalyviai:130

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 19

Hamburge priimta Klaipėdos LEZ delegacija,
suorganizuoti susitikimai su asociacijomis ir
organizacijomis, galinčiomis identifikuoti
Vokietijos pramonės įmones, vykdančias plėtrą
Rytų Europoje.

Dalyviai: 8

Atstovauta VšĮ “Versli Lietuva”, konferencijoje
“Užsienio prekyba Baltijos jūros regione/Business
Forum on Baltic Sea Region”, organizuotas
Klaipėdos laisvos ekonominės zonos (LEZ)
pranešimas sesijoje “Synergies through Regional
Cooperation in Medium-Sized Businesses.

Dalyviai: 860

Suorganizuota verslo kontaktų mugė Lietuvos
inžinerinės pramonės įmonėms Lietuvos
nacionaliniame LINPRA stende tarptautinės
parodos Hannover Messe 2012 metu.

Dalyviai: 17

Konferencijoje „Gazelė – 2012“ Kaune, skaitytas
pranešimasv„Kelias į Vokietiją praktiniai patarimai
Lietuvos eksportuotojams“.

Dalyviai: 186

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 21

Suorganizuoti Vokietijos kompanijų vizitai
Lietuvoje.
Susitikimai su Lietuvos įmonėmis dėl galimo
bendradarbiavimo.

Dalyviai:15

Padarytas VšĮ „Versli Lietuva“ bei Lietuvos statybų
sektoriaus galimybių pristatymas antro pagal dydį
Vokietijos statybų koncernui „Züblin“.

Dalyviai:12

Tarptautinėje parodoje Vokietijoje, Husume,
„Wind Energy 2012“, suorganizuoti tiksliniai
susitikimai Lietuvos verslo atstovams su Vokietijos

Dalyviai:6

Kompanijoms.

Nyderlandai ( VL atstovė)

Danija ( VL atstovė)

Lenkija ( VL atstovas)

OMV ir VFR Ekonomikos ministerijos federalinėje
metinėje konferencijoje „Rytų Europos
Ekonomikos diena 2012“ pristatytos verslo sąlygos
Lietuvoje ir naujos bendradarbiavimo galimybės.

Dalyviai:30

„Verslo Idėjų“ klubo konferencijoje „Gera pradžia“
Klaipėdoje skaitytas pranešimas „Kelias į
Vokietijos rinką: praktiniai patarimai“.

Dalyviai:60

Suteikta pagalba organizuojant Lietuvos
premjero Andriaus Kubiliaus vizito į Amsterdamą.

Organizuoti daugiau kaip 6 oficialūs ir
verslo renginiai.

Suorganizuota Lietuvos kompanijš verslo misija į
Nyderlandus.

Dalyviai: 4

Surengtas LR ambasadoriaus Nyderlanduose
vizitas į Amsterdamą.

Susitikimų skaičius: 5

Pristatytas Lietuvos verslo potencialas verslo
kongreso, Amsterdam RAI parodų centre,
dalyviams.

Dalyviai: 22

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 21

Pristatytas Lietuvos verslas ir VL Bornholm verslo
centre.

Dalyviai:18

Pristatyta „Versli Lietuva“ verslo forume,
vykusiame Kopenhagoje.

Dalyviai: 54

Pristatyta „Versli Lietuva“ suorganizuotame
susitikime su Danijos prekybos amatų rūmais ir
Lietuvos jaunimo sąjunga Danijoje.

Dalyviai: 22

Pristatyta „Versli Lietuva“ renginyje Baltic
Development Forum“.

Dalyviai: 62

Pristatytas Lietuvos verslo potencialas “Lietuvos
dienose” Aarhus Universitete, Arhaus miesto
dienose.

Dalyviai: 100

Pristatyta“Versli Lietuva” OWLAI renginyje
Kopenhagos verslo koledže. Susistikimo tema
„Bridging Denmark and Lithuania“.

Dalyviai: 100

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijųskaičius: 19

Suorganizuoti susitikimai Lietuvos kompanijomis
Tarptautinės statybos parodos „BUDMA 2012“.

Dalyviai: 7

Suorganizuota konferencija „Lietuvos aprangos ir

Dalyviai: 12

tekstilės sektorius“.

JAE ( VL atstovas)

Kazachstanas ( VL atstovas)

Parengti pranešimai spaudai apie Lenkijos rinką
„Verslo Žinios“, Straipsnis apie Lietuvos rinką
„Best in Lithuania“.

2 pranešimai

Skaitytas pranešimas apie Lenkijos-Lietuvos
bendradarbiavimą, konferencijoje "PolandLithuania Building Prosperity of the Baltic Region",
Varšuva.

Dalyviai:30

Suteikta pagalba organizuojant susitikimus
Lietuvos verslo atstovams „II European Congress
of Small and Medium – Size Enterprises“ renginio
metu, Lenkija.
Suorganizuota EPS LT verslo misija Lenkijoje,
Dalyvauta parodoje „RetailShow 2012“. Įvyko 7
susitikimai su Lenkijos kompanijomis.

Dalyviai: 3, 9 organizuoti susitikimai

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 18

Skaitytas pranešimas „Kelias į Lenkiją praktiniai
patarimai Lietuvos eksportuotojams“
konferencijoje „Gazelė – 2012“ Utenoje.

Dalyviai: 70

Suorganizuotos renginys ir prezentacija Lietuvos
įmonėms apie verslo galimybes JAE.

Dalyviai: 8

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijųskaičius: 17

Suteikta organizacinė pagalba URM ministro JAE
vizito metu.

Organizacinė, logistinė pagalba.

JAE verslo galimybių pristatymas Lietuvos
įmonėms.

Dalyviai:15

Padaryti LT verslo pristatymai JAE kompanijoms,
siekiant įvesti lietuviškas trąšas, vanenį, maisto
produktus.

Dalyviai:13

Pagalba organizuojant Aukštojo mokslo parodą
Almatoje. Bendras stendas parodoje,
organizuotais susitikimas Ambasadoje su
Kazachstano aukštųjų mokyklų atstovais.

Dalyviai:20

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 15

Interviu Žinių radijas. „Verslo plėtros galimybės
Kazachstane“.

1 interviu.

Suorganizuotas Kazachstano žurnalistų vizitas į
Lietuvą. Tikslai: Lietuvos medicinio sektoriaus

Dalyviai:2

7 susitikimai su Lenkijos kompanijomis

pristatymas.

JAV ( VL atstovai)

Suorganizuotas vizitas Kauno klinikų delegacijai
Astanoje. Skaitytas pranešimas„ „Verslo ypatumai,
Kazachstano rinka“.

Dalyviai:12. Suorganizuoti 5 susitikimai

Suorganizuotas susitikimas su JAV kompanija
Questar Capital, Lietuvos gamintojų produkcijos
pristatymas.

Dalyviai:4

Lietuvoje dalyvavauta VL organizuotoje kontaktų
mugėje.

Susitikimų ir konsultacijų skaičius: 18

Pristatytas„Life Sciences Baltics 2012“ renginys.

Pritrauktų dalyvių skaičius: 8

Interviu “Draugo” laikraščiui, informacine reklama
PLEF’o renginiui.

1 interviu.

Suteikta organizacinė pagalba LVK
suorganizuojant Pasaulio Lietuvių Ekonomikos
Forumas Čikagoje.

Dalyviai:207

Kartu su AmCham suorganizuota Lietuvos verslo
misija į JAV. B2B susitikimai, įmoniu lankymai ir
JAV organizacijų pristatymai.

Dalyvių skaičius: 28

Kartu su VL‘u suorganizuotas start-up‘u seminaras
ir dalyvavimas LSB 2012.

Dalyvių skaičius: 8

Su JAV ambasada Lietuvoje suorganizuotas
priemimas visų JAV dalyvių LSB 2012 Ann Dersi
rezidencijoje.

Dalyvių skaičius: 28

Paruošti pranesimai spaudai / straipsniai: Verslo
Žinios, Lietuvos Rytas, Draugas, Aidas, Amerikos
Lietuvis.

5 pranešimai

Padarytas Lietuvos pristatymas Buffalo mieste,
New York valstijoje ir Niagra on the Lake, Ontario.
Pristatyta bendra informacija apie Lietuvą ir
atskirus sektorius – biotechnologijų, IT, gamybos,
logistikos.

Prezentacijų skaičius: 2
Dalyviai: 90

Suorganizuotas susitikimas su „Whole Foods“
parduotuvių tinklo JAV savininkais. LT maisto
prekių tiekimas.

Atrinkta ir pristatyta18 Lietuvos gamintojų
ir produktų tiekėjų

Skaitytas pranešimas renginyje „Pure Michingan“.
“Lietuvos Exportas, investicijos, galimybės“.

1 pranešimas
Dalyviai:45

Dalyvauta su LT stendu MC Henry Country College
Trade fair.

Dalyviai: 100
1 prezentacija

Portalas www.verslilietuva.lt /
www. enterpriselithuania.com

Informacijos sklaida el. kanalais

Kontaktų centras

Portalo www.verslilietuva.lt/
www.enterpriselithuania.com atnaujinimas.

Lankomumas – 209 608 lankytojai

Žinutės apie įvykius ir renginius

217 žinučių

Informaciniai biuleteniai

60 biuletenių

Versli Lietuva naujienų ir renginių viešinimas
socialiniame tinkle Facebook.

240 žinutė; Fanų skaičius 2919

Informacijos apie renginius sklaida
prenumeratoriams.

Iš viso 10157 prenumeratoriai

Aptarnauta skambučių.

3909 skambučiai

IV. FINANSINĖ INFORMACIJA
1.

ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
Dalininko pavadinimas

Dalininko įnašo dalis
(%)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

2.

Įnašo vertė, Lt.
2011 12 31

100

129200

Įnašo vertė, Lt.
2010 12 31
129200

GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS

2.1. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI
Pajamų straipsnis

Įplaukos (Lt.)

ES struktūrinių fondų paramos lėšos

12898745

LR Valstybės biudžeto lėšos vykdomiems projektams

123550

Kiti fondų, programų lėšos

274837

Pajamų pagal paslaugų sutartis su LR Ūkio ministerija lėšos (LR Valstybės biudžeto lėšos) (su PVM)*
Paslaugų pajamų lėšos (su PVM)*

1426288
732046

Ilgalaikio turto perleidimo pajamų lėšos

17982

Kitų pajamų lėšos (Draudimo išmokos, banko palūkanos, kt.)

9588

Parama

59
Viso:

15657492

2.2. PANAUDOTOS LĖŠOS
Išlaidų straipsnis

Išlaidos (Lt.)

Išlaidos darbo užmokesčiui (su mokesčiais)

3264034

Mokesčiai (PVM, Taršos mokestis)

823737

Renginių organizavimo išlaidos

5464240

Konsultacinių paslaugų išlaidos

2314477

Duomenų bazių prenumeratos, palaikymo, serverių nuomos išlaidos

517101

Atstovų užsienyje paslaugų išlaidos

1658480

Komandiruočių išlaidos

249787

Patalpų išlaikymo išlaidos (Nuoma, komunalinės, eksploatacinės, draudimo ir kt.)

344944

Ilgalaikio turto (materialaus, nematerialaus) įsigijimo išlaidos

240209

Mažaverčio turto (baldai, kanceliarinės prekės, kt. mažavertis inventorius)

53046

Vertimų išlaidos

43205

Mokymų išlaidos

64257

Transporto išlaikymo išlaidos (kuras, eksploatacija, remontas, draudimas)

85046

Ryšių išlaidos (Stacionarus, mobilus, internetinis ryšys)

42533

IT priežiūros, kitos IT išlaidos

22198

Banko paslaugų išlaidos (komisiniai, valiutos konversija)

17229

Orgtechnikos eksploatavimo, nuomos išlaidos

4210

Audito paslaugų išlaidos

11219

Viešinimas

318661

Kitų prekių, paslaugų išlaidos

14948
Viso:

15553561

3. ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS
3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Rodikliai
Patentai

Likutinė vertė praėjusių finansinių
metų pabaigoje

Licencijos

Programinė
įranga

Autorinės
teisės ir kitas
ilgalaikis NT

Iš viso

47296

47296

65401

65401

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

- turto įsigijimas

8642

163667

172309

Finansinių metų pabaigoje

74043

163667

237710

b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

18105

Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų amortizacija

23528

15045

38573

Finansinių metų pabaigoje

41633

15045

56678

c) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje

32410

148622

181032

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas
Rodikliai
Kompiuterinė
technika ir
įrengimai

Likutinė vertė praėjusių finansinių
metų pabaigoje

Transporto
priemonės

Baldai

18105

Kitas materialusis turtas

Iš viso

144578

35020

7783

187381

196245

41200

9501

246946

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- turto perleidimas
Finansinių metų pabaigoje

57829

10166
9501

67995
-41200
273741

59565

-41200
254074

b) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

51667

6180

1718

Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas

78353

2060

1680

- perleisto turto nusidėvėjimas

-8240

Finansinių metų pabaigoje

130020

c) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje

124054

4.

424

6103

82517
-8240

3398

424

133842

9742

9742

139899

SĄNAUDOS

SĄNAUDOS
Sąnaudų straipsniai
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos
Renginių organizavimo sąnaudos
Konsultacinės sąnaudos
Atstovavimo užsienyje paslaugų sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos

2012 12 31

2011 12 31

17302994
3440559
6573914
3219817
1948161
261446

16599622
2672317
5974864
5205364
1057273
219155

Duomenų bazių įsigijimo ir palaikymo sąnaudos
Patalpų išlaikymo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
Kompiuterinės įrangos priežiūros ir nuomos sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
Spaudiniai ir viešinimo sąnaudos
Vertimų sąnaudos
Transporto išlaikymo sąnaudos
Kitos sąnaudos
Ūkinės sąnaudos
Ilgalaikio turto perleidimo sąnaudos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno
Draudiminio remonto sąnaudos

5.

15377
12992

607416
229185
70704
30481
29689
51062
53834
128410
106789
41907
42750
27109
35150
521
8796
1909
4937

DUOMENYS APIE VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VADOVO IŠMOKOMS
Duomenys apie vadovą

Generalinis direktorius Paulius Lukauskas

6.

610097
258913
121089
16201
21540
49604
71806
499200
25498
85362
51297
20920
32960

Išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui
2012 m.
(su mokesčiais)
83104 Lt.

Išlaidos komandiruotėms
2012 m.

5215 Lt.

Per finansinius metus įstaiga neturėjo išlaidų kolegialių organų narių bei su įstaigos dalininku susijusių asmenų išmokoms.

