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VŠĮ “VERSLI LIETUVA”
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2012-07-09
Vilnius
I. BENDROJI INFORMACIJA
VšĮ ”Versli Lietuva” (iki 2011 m. gegužės 30 d. VšĮ “Eksportuojančioji Lietuva“, toliau – įstaiga),
įstaigos 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.
2011 metų pradžioje įstaigoje dirbo 39 darbuotojai, 2011 metų pabaigoje - 47 darbuotojai.
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. ĮSTAIGOS VEIKLOS EKONOMINIS IR SOCIALINIS POVEIKIS
2011 m. VšĮ „Versli Lietuva“ padėjo įsikurti 410 naujų Lietuvos įmonių. Palyginti su 2010 m. per 2011
m. pastebimas Įstaigos klientų eksporto augimas, kuris per praėjusius metus buvo 15,6 proc. greitesnis už
Lietuvos vidurkį (28,9 proc.). Įstaigoje įkurtas Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras sėkmingai prisideda
prie tikslo mažinti administracinės naštos naštą Lietuvos verslui – sukurtomis informacinėmis priemonėmis
Įstaiga siūlo verslui galimybę gauti leidimus/licencijas savo veiklai vykdyti bei verslui plėsti neišeinant iš savo
darbo vietos, t.y. taupant verslo įmonių darbo laiką.
Įstaigos veikla turi tiesioginės naudos šalies verslui bei bendram Lietuvos gerbūviui. 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.
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III. VEIKLOS REZULTATAI
Veiklos plano dalis

Įgyvendintos priemonės
Konkurencingumo centras (I etapas)

Rezultatai / Rodikliai
Sėkmingai užbaigtas I projekto etapas:
- parengtos 182 įmonių lyginamosios analizės
(iš viso 300);
- suformuluoti 68 individualūs įmonių
konkurencingumo didinimo planai;
- 60 įmonių įsisavino paramą konsultacinėms
paslaugoms (bendra suma 2,8 mln. Lt.);
- 9 įmonės buvo sertifikuotos EMAS ir 1
įmonėje įdiegta EMAS sistema;
- surengti 6 renginiai viešinant projektą bei
pasiektus rezultatus.
Suorganizuoti 8 renginiai.
Renginių dalyvių skaičius: 1027
Internetu stebėjo: 1917

Suorganizuotas seminaras "Procesai įmonėje:
kaip juos valdyti ir jų įtaka pardavimams" su
tiesiogine transliacija internete (vasario mėn.);

162 dalyviai.
Internetu stebėjo 151 žiūrovai.

Suorganizuotas seminaras "Efektyvios derybos:
derybų psichologija, veiksmingos derybų
technikos ir taktikos" (kovo mėn.);

177 dalyviai.
Internetu stebėjo 474 žiūrovai.

Suorganizuotas seminaras "Įmonės eksporto
strategijos formulavimas/marketingo strategijos
kūrimas" (balandžio mėn.);

122 dalyviai.
Internetu stebėjo 192 žiūrovai.

Suorganizuotas seminaras „Atsiverianti
Vokietijos darbo rinka – naujos galimybės
Lietuvos eksportui“ (gegužės mėn.);

66 dalyviai.
Internetu stebėjo 95 žiūrovai.

Suorganizuotas seminaras „Pardavimų
valdymas“ (rugsėjo mėn.);

141 dalyvis.
internetu stebėjo 421 žiūrovai.

Suorganizuotas seminaras „Rinkos analizė“
(spalio mėn.);

100 dalyvių.
Internetu stebėjo 236 žiūrovai.

Suorganizuotas seminaras "Profesionalios
pardavimo technikos ir sprendimų pardavimas
B2B" (lapkričio mėn.);

151 dalyvis.
Internetu stebėjo 348 žiūrovai.

Suorganizuotas seminaras „Tarptautinis
verslas: geriausia praktika ir verslo patirtis”
(gruodžio mėn.).

108 dalyviai.
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Suorganizuoti 39 renginiai.
Bendras dalyvių skaičius: 1813
Dalyvauta tarptautinėje muzikos profesionalų
mugėje - parodoje „MIDEM 2011“ Kanuose,
Prancūzijoje;

Dalyvių skaičius: 7

Kartu su Nyderlandų Karalystės ambasada
suorganizuota įvažiuojamoji Nyderlandų verslo
misija;

Dalyvių skaičius: 14

Surengtas 1 Lietuvos eksporto bei investicijų
galimybių pristatymo seminaras delegacijos
nariams ir surengti individualūs vizitai bei
susitikimai su Lietuvos įmonėmis;

Susitikimų skaičius: 18

Dalyvauta tarptautinėje siuvimo parodoje
“Zoom by Fatex”;

Dalyvių skaičius 10

Dalyvauta Europos filmų mugėje EFM 2011
(2011 m. vasario 10 - 18 d.), kuri vyko
Tarptautinio Berlyno kino festivalio
BERLINALE metu;

Dalyvių skaičius 27

Suorganizuota Tauragės baldininkų verslo
misija į Švediją;

Dalyvių skaičius: 6

Dalyvauta statybinių ir aplinkai draugiškų
medžiagų, atsinaujinančios energetikos
sprendimų parodoje “Ecobuild 2011“.
Nacionaliniame stende dalyvavo 8 įmonės,
kurioms taip pat buvo suorganizuoti mokymai;

Dalyvių skaičius: 8

Suorganizuota išvykstamoji verslo misija į
Kazachstaną;

Dalyvių skaičius: 14

Suorganizuota 3-jų Jungtinės Karalystės metalo
sektoriaus įmonių įvažiuojamoji verslo misija;
Dalyvių skaičius: 12
Suorganizuota 10-ies Nyderlandų įmonių
įvažiuojamoji verslo misija;
Aplankytų įmonių skaičius: 40
Suorganizuotas seminaras apie Japonijos rinką
„Lietuvos verslo galimybės Japonijoje”;
Suorganizuotas seminaras „Norvegija – didelių
galimybių šalis ar svajonė?“;
Dalyvauta Europos medicinos turizmo
konferencijoje EMTC2011;

Dalyvių skaičius: 54
Internetu stebėjo 52 žiūrovai.
Dalyvių skaičius: 140
Internetu stebėjo 206 lankytojai.
Dalyvių skaičius: 6

Seminaras su tiesiogine transliacija internete
„Eksporto į Daniją galimybės“;
Dalyvauta parodoje „Laser World of Photonics
2011“ Miunchene, Vokietija;

Dalyvių skaičius: 52
Internetu stebėjo 68 žiūrovai.
Dalyvių skaičius: 6

Dalyvauta Europos medicinos turizmo
konferencijoje/ parodoje Ispanijoje - EMTC
2011;
Pietų Korėjos atvykstamoji verslo misija;
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Dalyvių skaičius: 72
Suorganizuota stažuotė UKTI organizacijoje
UK;

Dalyvavo 3 VšĮ „Versli Lietuva“ darbuotojai.

Suorganizuotas Kinijos Jilin provincijos –
Lietuvos verslo forumas;

Dalyvių skaičius: 32

Dalyvauta „European Trade Promotion
Organisation“ konferencijoje Norvegijoje;
Suorganizuotas seminaras „Lietuvos verslo
galimybės Artimuosiuose Rytuose“;
Tarptautinis ECRM (Efficient Collaborative
Retail Marketing, USA) renginys – kontaktų
mugė Prahoje (Čekija) „Central and Eastern
European Sourcing Mission“;

Pristatytas lyginamasis tyrimas apie atstovų
užsienyje veiklos vertinimą.
Dalyvių skaičius: 74
Internetu stebėjo 27 žiūrovai.
Dalyvių skaičius: 4

Suorganizuota verslo kontaktų mugė Pasaulio
Lietuvių Ekonomikos Forumo (PLEF) metu;

Dalyvių skaičius: 57

Apvalaus stalo diskusija su Rusijos moterų
verslininkių klubu;

Dalyvių skaičius: 23

Dalyvauta specializuotoje aprangos prekinių
ženklų parodoje “Pure London”, Londone;

Dalyvių skaičius: 6

Suorganizuota atvykstamoji verslo misija iš
Izraelio. Misijos metu suorganizuota verslo
kontaktų mugė bei verslo forumas Lietuvos ir
Izraelio verslininkams;
Kartu su LR ambasada Šveicarijoje
suorganizuotas seminaras „Susipažinkite –
Šveicarija“;

Kontaktų mugės dalyvių skaičius: 52
Verslo forumo dalyvių skaičius: 106
Dalyvių skaičius: 70
Internetu stebėjo 86 žiūrovai.

Suorganizuotas seminaras „Pagaminta Kinijai“;
Dalyvių skaičius: 48
11 individualių susitikimų su EU SME Centro
Kinijoje atstovu.
Dalyvauta tarptautinėje leidybos sektoriaus
parodoje „Frankfurto knygų mugė“ (Vokietija);

Dalyvių skaičius: 8

Dalyvauta biotechnologijų ir gyvybės mokslų
parodoje „Biotechnika“, Hanoveryje
(Vokietija);

Dalyvių skaičius: 5

Dalyvauta mobiliųjų technologijų parodoje
„CTIA Enterprise and Applications 2011“ San
Diege (JAV);

Dalyvių skaičius: 10

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

Dalyvių skaičius: 74

Dalyvauta ETPO (European Trade Promotion
Organizations) konferencijoje Hagoje,
(Nyderlandai);

Skaitytas pranešimas, pasidalinta gerąja
patirtimi.

Suorganizuotas seminaras "Azerbaidžanas ir
Turkmėnistanas - perspektyvios rinkos Jūsų
verslo plėtrai“;

Dalyvių skaičius: 82
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Suorganizuotas Lietuvos - Kinijos verslo
forumas ir individualūs verslo susitikimai;
Suorganizuota atvykstamoji verslo misija iš
Azerbaidžaino;

Dalyvių skaičius: 60
Dalyvių skaičius: 2
Aplankyta 11 Lietuvos įmonių.

Įvyko ELMIA SUbcontractor 2011 paroda
(Švedija), skirta metalo, plastiko ir inžinerinių
įrenginių pramonės sektorių įmonėms;

Dalyvių skaičius: 15

Suorganizuotas Lietuvos įmonių dalyvavimas
b2fair kontaktų mugėje ELMIA Subcontractor
2011 parodos metu;

Dayvių skaičius: 10

Kartu su Visagino atomine elektrine (VAE)
suorganizuota konferencija „Naujos galimybės
verslui: Visagino atominė elektrinė“, skirta
supažindinti Lietuvos verslo atstovus bei
asocijuotas verslo struktūras su VAE projektu.

Dalyvių skaičius: 515

Suorganizuoti 3 renginiai.
Dalyvių skaičius: 151

LIFE SCIENCES BALTICS
2012

Skandinavijos viešuosiuose
pirkimuose paramos projektas

Suorganizuotas tarpsektorinis lazerinių bei
informacinių ir ryšių technologijų (IRT)
renginys „Klasterių plėtra Lietuvos aukštųjų
technologijų sektoriuje“;

Dalyvių skaičius: 40

Suorganizuotas seminaras “Įmonių,
inicijuojančių Ekologinio Dizaino ir
Technologijų Klasterį, interesų derinimas”;

Dalyvių skaičius: 21

Suorganizuotas renginys: "Kaip suspėti į
nuvažiuojantį traukinį?" (Inoklaster LT,
Inoklaster LT+).
Suburtas renginio valdymo komitetas ir
ambasadoriai;

Dalyvių skaičius: 90

Life Science Baltic 2012 projekto verslo
pusryčiai: Renginio pristatymas
ambasadoriams bei valdymo komitetui;

Dalyvių skaičius: 24

Įvykdytos derybos su Kaleidoscope Ltd. dėl
renginio Life Sciences Baltics 2012
koncepcijos parengimo, viešinimo tarptautinėje
erdvėje įgyvendinimo ir renginio organizavimo
konsultacinių paslaugų įsigijimo, susitarta dėl
kainos ir paslaugų apimčių (sutartis
planuojama pasirašyti 2012 m. sausio mėn.
pradžioje);

Baigtas tarptautinis viešasis pirkimas

Pasiruošimo renginys organizuojant „Life
Sciences Baltics“ konferenciją.
70 įmonių naudojasi Skandinavijos viešųjų
pirkimų duomenų baze, specialistų
konsultacijomis Skandinavijos viešųjų pirkimų
tema.

Dalyvių skaičius: 16
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Informacijos apie Lietuvos
įmones suteikimas užsienio
kompanijoms

Suteikta informacija apie Lietuvos įmones
(gamintojus, šakines asociacijas) pagal
individualius užsienio interesantų paklausimus.

Atsakyta į 334 paklausimus.

Informacija/konsultacijos
Lietuvos įmonėms

Konsultacijos eksporto plėtros klausimais.

Suteiktos 695 konsultacijos.

Įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos

Įgyvendinami projektai.

42 renginiai (36 parodos, 3 misijos, 3
informaciniai renginiai).
Dalyvių skaičius: 368 dalyviai.

Įgūdžių tobulinimo žaidimui ir žinių bazei
skirta platforma, paremta atviro kodo virtualia
mokymosi aplinka www.moodle.com;

1 platforma

Sukurtas Projekto internetinis puslapis
www.bric-itt.biz ir pradėti talpinamos
informacijos vertimo į lietuvių kalbą darbai;
Atlikta tikslinių grupių poreikių analizė, kurios
rezultatų pagrindu rengiama tarptautinės
prekybos su BRIK šalimis įgūdžių tobulinimo
e-mokymų programa;

1 analizė

1 strategija

Parengta socialinių priemonių (Facebook,
Google+, Twitter, Linkedin ir pan.) naudojimo
strategija projekto viešinimo tikslams pasiekti.

Analitinės paslaugos

Verslumo Departamentas

BIOeNET veiklos modelis

Išgrynintas veiklos modelis ir patvirtintos 2
pagrindinės projekto kryptys: mokymų
repozitoriumas ir mokymų platforma.

BIOeNET Network Charter

Parengtos 2 chartijos versijos.

BIOeNET projekto interneto svetainė

Parengta BIOeNET projektą pristatanti
interneto svetainė.

BIOeNET mokymų platforma

Parengta Moodle mokymų platforma
internete.

BIOeNET neformalus ugdymas

Parengta Lietuvos neformalaus ugdymo
analizė.

Konsultacijos Lietuvos įmonėms.

Konsultacijų skaičius: 45

Pagaminti analitiniai produktai.

Produktų skaičius: 133

Eksporto tendencijų naujienlaiškis.

Naujienlaiškių skaičius: 12

Konsultacijos verslininkams;

Suteiktos 2209 konsultacijos.

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

Suorganizuoti 102 renginiai.
Dalyvių skaičius: 2410

Su VL pagalba įsteigtos naujos įmonės;
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„Versli Lietuva“ renginių ciklas;
„Versli Lietuva“ ciklo renginys Vilniuje;

10 renginių
Dalyvių skaičius: 6224
Dalyvių skaičius: 4300

Pirmųjų metų verslo krepšeliai
Išdalinti Pirmųjų verslo metų paslaugų
krepšeliai;

Krepšelių skaičius: 1774

Įkurtos naujos verslo įmonės;

354 naujos įmonės

Suteikta konsultacijų ir biuro paslaugų
krepšelių turėtojams.
Parengti visi sparčiai augančių įmonių
„koučerių“ nuotolinio mokymo moduliai;
Atrinkti 22 programos dalyviai – būsimi
sparčiai augančių įmonių „koučeriai“;

PGKC veikla

Pasirašytos sutartys su programos – pilotinio
projekto dalyviais.
Pateikti atsakymai į verslininkų paklausimus
dėl teisinių reikalavimų norint teikti paslaugas
Lietuvoje arba tiekti gaminius į Lietuvos rinką;

Suorganizuota 20 renginių/mokymų valstybės
institucijoms ir verslui.

Pasirašyta Projekto konsorciumo sutartis
(įstojimo į projektą) su Europos Komisija;
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp 5
Lietuvos partnerių;
Sėkmingai pateikti dokumentai VšĮ „Versli
Lietuva“ kaip projekto dalyvio patvirtinimo
procedūrai;
Pasirinkta pilotinė profesija (laikinas
architekto paslaugų teikimas) ir susitarta dėl
bendradarbiavimo (abipusio pilotavimo) su
Slovėnija;
Susitarta dėl bendradarbiavimo pilotinės
profesijos srityje su Aplinkos ministerija,
pasirašyta sutartis dėl prisijungimo prie
PGKC pranešimų sistemos;

688056 LT.
Parengta 7 nuotolinio mokymo moduliai.
22 įvertinimai.

Paklausimų skaičius iš Lietuvos: 201
Paklausimų skaičius iš užsienio: 45

20 renginių.
Dalyvių skaičius: 663
Atliktos pilotinės profesijos pasirinkimo
procedūros, įvertinimas, atitikimas Paslaugų
direktyvai (D5.10);
Aprašyti paslaugai atlikti reikalaujami pateikti
dokumentai (D5.11);
Surinkta informacija apie dokumentus
egzistuojančius kitose šalyse ir pasiūlyti
atitikmenys (D5.12);
Aprašytos
paslaugos
ir
e-paslaugos
egzistuojančias šalyje (D5.13);
Aprašyti
nacionalinių
technologinių
sprendimų aprašai (D5.14);
SPOCS techniniai moduliai ir sprendimai
(buildings blocks) sėkmingai įdiegti VV
portale, suformuoti pilotinės procedūros
langai, pasiruošta pilotavimui;
Dalyvauta SPOCS peržiūroje Europos
Komisijos ekspertams, atliktas pristatymas,
gauti teigiami įvertinimai.

Portalas www.verslovartai.lt

Lankomumas: 70316 unikalių lankytojų.
Verslininkų, prisijungusių prie pranešimų
dėžutės skaičius – 161
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Per pranešimų dėžutę siųstų pranešimų
skaičius iš verslo pusės – 348
Atstovavimas užsienyje

Atsakyti paklausimai iš Lietuvos verslininkų.
Atsakyti paklausimai iš užsienio verslininkų.

1184 paklausimai.
585 paklausimai.

Suorganizuoti renginiai

34 renginiai
Dalyvių skaičius iš Lietuvos: 251
Dalyvių skaičius iš užsienio: 181
Dalyvių skaičius: Kontaktų mugėje dalyvavo
168 užsiregistravusios Lietuvos kompanijos,
įvyko virš 1600 susitikimų.

Suorganizuotas Seminaras – diskusija
„Lietuvos diplomatų-ekonomistų, komercijos
atašė ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovų užsienyje
bendradarbiavimas su asocijuotomis verslo
struktūromis: patirtis ir pasiūlymai ateičiai“ bei
verslo ryšių mugė.
2011 12 12-13 , Lietuvos Respublikos
komercijos atašė , VL kontraktiniams
atstovams bei Valstybės institucijų
darbuotojams organizuoti specializuoti
mokymai, tema „5 kontaktų paslaugos
suteikimas, vadovaujantis Švedijos prekybos
tarybos verslo praktika“.

Azerbaidžianas

Suorganizuotas Lietuvos pristatymas
tarptautinėje turizmo parodoje. Stende
pristatyti Lietuvos kurortai, sveikatinimosi
paslaugos, kultūra ir mokslas

Dalyvių skaičius: 27
Seminaro tikslai:
Padidinti dalyvių kompetenciją, siekiant
parduoti ir kokybiškai suteikti mokamas
paslaugas Lietuvos įmonėms. (5 kontaktų
paslauga);
5 kontaktų paslaugos teikimo proceso
analizavimas ir pritaikymas vadovaujantis
verslo praktika ir Švedijos prekybos tarybos
patirtimi: Proceso palyginimas su Švedijos
prekybos tarybos
darbo organizavimu (geriausios praktikos
gairės);
Siekiamų gairių nustatymas;
Prieštaravimų analizavimas ir sprendimų
paieška remiantis praktiniais pavyzdžiais;
Pasiūlymų ir naujų idėjų generavimas;
Konsensuso suradimas ir sutarimas dėl
galutinio 5 kontaktų paslaugos formato ir
darbo metodų.

Dalyvių skaičius: 26

Suorganizuotas Lietuvos turizmo galimybių
pristatymas LT ambasadoje Baku.

Dalyvių skaičius: 23

Dalyvauta tarptautinėje aukštojo mokslo
parodoje Baku.

Dalyvių skaičius: 8

Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams LR
ambasadoje Baku surengtas galimybių AZ
pristatymas bei susitikimas su agentais.
Suorganizuotas Lietuvos aukštojo mokslo
galimybių pristatymas LR ambasadoje.
Lietuvos aukštojo mokslo sistema vietos
akademinei bendruomenei pristatyta susitikime
su Azerbaidžano universitetų, vidurinių
mokyklų vadovais ir žiniasklaidos atstovais.
VŠĮ "Versli Lietuva", A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 249 9083, faks. (8 5) 204 5808; el. paštas: info@enterpriselithuania.com
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Dalyvių skaičius: 8

Dalyvių skaičius: 50
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Spalio 6-8 dienomis Studijų ir karjeros
parodoje Baku Lietuvai atstovavo 11
universitetų, 3 kolegijų ir Europos Komisijos
švietimo mainų programas administruojančio
Švietimo mainų paramos fondo atstovai.
Atvykstamoji verslo misija iš Azerbaidžiano

Baltarusija

Dalyvių skaičius: 3

Paroda “Будпрагрэс 2011“, suorganizuotas
susitikimas su verslininkais iš Lietuvos
ambasadoje.

Dalyvių skaičius: 3

Organizuotas JAV eksportuotojų apvaliojo
stalo forumas.

Organizuotas susitikimas su Nevados eksporto
taryba.

Jungtinė Karalystė

Susitikimų skaičius: 9

2011 12 14 -17 Suorganizuta LT kompanijų
įvažiuojamoji verslo misija.

LITEXPO rūmų direktoriaus Aloyzo Tarvydo
vizitas.

JAV

Dalyvių skaičius: 13

Parengtas sąrasas potencialių klientų –kuriuos
Litexpo mėgins sudominti rengti parodas ir
konferencijas Vilniuje.
Dalyvavo: JAV Kongresmenas Robert Dold,
JAV verslo misijos į Lietuvą organizatorius
Exim Trade Solutions.
Lietuvos stendo dalyvimas organizuojamoje
konferencijoje ir parodoje. Parodoje dalyvaus
virš 1000 JAV eksportuotojų ir importuotojų.

Seminaras Alytaus PPAR, tema „Eksportas į
JAV“. Pranešėjas Atstovas JAV Ingrida
Bublys.

Dalyvių skaičius 20 Lietuvos kompanijų

Organizuota JK verlslo misija ir susitikimai su
Lietuvos kompanijomis (maisto papildai);

Susitikimų skaičius: 5
Dalyvių skaičius: 8

JK kompanijai Aviation Economics pristatyti
LT oro uostai;

Tikslas: investicijų pritraukimas į Kauno oro
uostą.

Suorganizuota 3-jų Jungtinės Karalystės metalo
sektoriaus įmonių įvažiuojamoji verslo misija.
JK kompanijos JohnLewis atstovo vizitas į LT.
Organizuoti susitikimai metiniame diplomatų
suvažiavime;
Organizuotas susitikimas su JK kompanija
AphaGen;

Dalyvių skaičius: 12
Tikslas: susitikimai su LT kompanijomis dėl
eksporto.
Susitikta su 18-ka potencialių LT kompanijų
dėl eksporto į JK projektų.
Tikslas: Derybos dėl vamzdžių eksporto iš LT
ir jungtinės veiklos galimybių.

Dalyvauta JK komercinių bankų parodoje;

JK kompanijai Coach House Group
suorganizuotas vizitas į LT;
Kartu su NASDAQ OMX organizuotas vizitas
į JK;
Organizuotas susitikimas su JK banku
Barclays;
VŠĮ "Versli Lietuva", A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 249 9083, faks. (8 5) 204 5808; el. paštas: info@enterpriselithuania.com
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Tikslas: susitikimų metu pristatytas LT
potencialas investicijoms į paslaugų centrus.
Tikslas: susitikimas su LT kompanijomis dėl
galimos jungtinės veiklos.
Tikslas: pristatyti LT vertybinių popierių
biržą JK investuotojams.
Tikslas: pristatytos galimybės finansuoti
eksportuojančias LT kompanijas.
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Organizuota JK verslo misija ir susitikimai su
Lietuvos Kompanijomis (statybų sektorius);

Organizuoti susitikimai: su trimis Lietuvos
kompanijomis.
Dalyvių skaičius: 7

Internete patalpinta medžiaga apie LT
gamintojus, suorganizuotas lietuviškų prekių
mėnuo.
http://exporttochina.mofcom.gov.cn/wcn/ltw/
http://e2c.mofcom.gov.cn/wcne/

Kinija

Organizuotas Ūkio ministro vadovaujamos
delegacijos vizitas į Kiniją;

Suorganizuoti 7 susitikimai

Organizuotas LR Žemės ūkio ministro
vadovaujamos delegacijos vizitas į Kiniją;

Suorganizuoti 5 susitikimai

Organizuotas susitikimas su lietuvių
verslininkais dirbančiais Šanchajuje;

Dalyvių skaičius: 5

Žemės ūkio produktų paroda Heifei mieste;
Dalyvauta LR susisiekimo ministro delegacijos
vizite Čengdu mieste ASEM antrajame
ministrų susitikime;
Organizuotas susitikimas su Kinijos žemės
ūkio įmonių pramonės ir prekybos rūmų
atstovais;

Organizuotas susitikimas su Kinijos Prekybos
ministerijos Tarptautinės elektroninės prekybos
centro atstovais.

Lenkija

Nyderlandai

Tarptautinė maisto paroda POLAGRA FOOD
2011;
Organizuotas susitikimas su Hong Kongo
Prekybos Plėtros Agentūra (HKTDC).
Renginys verslo skatinimo agentūroje.
Kartu su partneriais surengtas seminaras-verslo
kontaktų renginys "Nyderlandų maisto
sektorius: galimybės ir iššūkiai".
Atvykstamoji verslo misija iš Nyderlandų.

Prancūzija

Lietuvos ambasadoje Paryžiuje drauge su
URM atstove Lina Terra surengta lietuviškų
idėjų mugė „Innovative people without
borders“;
2011 m. gegužės 12-14 d. komercijos atašė
dalyvavimas Kino mugėje, 64-ojo Kanų
(Prancūzija) kino festivalio sudėtinėje dalyje;
Apvalaus stalo forumas su LR garbės
konsulais Prancūzijoje, Monake, Maroke;
Lietuvos prekių pristatymas Printemps
parduotuvių tarptautiniam departamentui.
Lietuvos turizmo sektoriaus pristatymas

VŠĮ "Versli Lietuva", A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
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Dalyvių skaičius iš Lietuvos: 3
Susitkimų skaičius: 4
Dalyvių skaičius: 10
Pristatytas Lietuvos žemės ūkio sektorius,
žemės ūkio produktų eksporto potencialas,
pateikti konkretūs įmonių komerciniai
pasiūlymai.
Aptartos bendradarbiavimo galimybės,
Lietuvos įmonių komerciniai pasiūlymai bus
talpinami centro internetiniame puslapyje.
Perduoti pirmieji komerciniai pasiūlymai
talpinimui internete. Apie galimybes
informuotos Lietuvos verslo asocijuotos
struktūros ir įmonės.
Ekportui ir investicijoms skirti susitikimai.

Skaitytas 1 pranešimas

Dalyvių skaičius: 23
Dalyvių skaičius: 14
Pristatyta 13 inovatyvių sumanymų.

Aplankytas Lietuvos stendas.

Lietuvos verslo galimybių pristatymas 2012
m. Monake, Bordeaux miestuose.
Aptartos Lietuvos tekstilės ir aprangos,
dizaino sektorių galimybės teikti produkciją
Printemps parduotuvių tinklui.
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Prancūzijos turizmo rinkos parodoje TOP
RESA Paryžiuje.
Dalyvių skaičius: 16

Rusija (Maskva)
Maskvoje suorganizuotas renginys su Lietuvos
verslo klubo bei kitais lietuvių verslo
bendruomenės Maskvoje nariais;

Dalyvių skaičius: 62
Dalyvauta verslo konferencijoje „Lietuvos –
Rusijos bendradarbiavimo galimybės nano
technologijų bei logistikos srityse“ bei
dalykiniuose susitikimuose;
Dalyvavo 2 asociacijos iš Lietuvos.
Suorganizuotas susitikimas su Vokietijos Rusijos užsienio prekybos rūmų Maskvoje
atstovais;
Suorganizuotas tikslinis renginys - LR
ambasados Maskvoje atstovų dalyvavimas su
pristatymais Maskvos Prekybos ir pramonės
rūmuose (PPR);

Dalyvavo 15 Maskvos PPR darbuotojų ir
verslo atstovų.

Dalyvių skaičius: 150
Maskvoje, Žurnalistų namuose, vyko LR
žemės ūkio ministro K. Starkevičiaus spaudos
konferencija, skirta ministerijos dalyvavimui
žemės ūkio parodoje „Auksinis ruduo“ ir
lietuviškų patiekalų bei maisto produktų
pristatymas - degustacija. Pristatyta paroda
„Agrobalt“ Vilniuje ir Rusijos atstovai
pakviesti dalyvauti joje 2012 m;

Rusija ( St.Peterburgas)

Suorganizuota Lietuvos verslo misija į Maskvą
– surengta Lietuvos – Rusijos verslo
konferencija ir verslo kontaktų mugė, taip pat
keli atskiri susitikimai.
„Lietuvos geležinkeliai“ logistikos centro
atstovų vizitas, į St. Peterburgą;
Suorganizuotas Druskininkų delegacijos vizitas
Sankt Peterburgo Kolpino rajone, susitikimai
su Lietuvių Verslo Klubo atstovais Peterburge;
Kartu su kompanija „EREGA“ suorganizuotas
Lietuvos-Lenkijos-Rusijos kompanijų
susitikimas.

Švedija

Organizuotas Švedijos
vizitas į įmonę SNAIGĖ;

kompanijos

verslo

Dalyvių skaičius iš Lietuvos: 50
Dalyvių skaičius iš užsienio: 85
Suorganizuoti 2 susitikimai.
Dalyvių skaičius:22
Dalyvių skaičius: 60

Suorganizuotas 1 susitikimas

Suorganizuotas 1 susitikimas
Dalyvių skaičius iš Lietuvos: 3

Paroda Bok och Bibliotek 2011;
Vizitas į Malmö, organizuojamas su
ambasadoriumi.
Ukraina

Paroda ELMIA Subcontractor Jonköpinge.
Organizuotas LT verslininkų delegacijos
vizitas į Chersoną, Nikolajevą, Kachovką;

Išplatinti kvietimai susitikti su Lietuvos
įmonėmis.
Dalyvių skaičius: 15
Dalyvių skaičius: 5

Verslo misija. (LR žemės ūkio ministro K.
Starkevičiaus vadovaujamos delegacijos vizitas
į Ukrainą);
Investicijoms skirti susitikimai.
VŠĮ "Versli Lietuva", A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 249 9083, faks. (8 5) 204 5808; el. paštas: info@enterpriselithuania.com
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Suorganizuoti susitikimai tarp Vilniaus m.
savivaldybės ir Kijevo, Chersono, Beloja
cėrkov administracijų atstovų dėl
bendradarbiavimo komunalinio ūkio
modernizavimo klausimų Ukrainoje;
Dalyvių skaičius: 123
Suorganizuotas Lietuvos - Ukrainos verslo
forumas Kijeve, kuris vyko Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
darbinio vizito Ukrainoje metu;
Skaitytas 1 pranešimas.
Dalyvauta „International Conference The
Baltic Sea-gateway to Euroasia 2011“
Klaipėdoje, skaitytas pranešimas „Export – the
Engine of Lithuanian Economy.
Vokietija ( L.Gylienė)

Skaitytas 1 pranešimas.
LR Ambasadoje VFR Berlyne, pasitelkus
federalinę BWA asociaciją, suorganizuotas
verslo forumas apie Lietuvos ūkį;

Dalyvių skaičius: 8
Susitikimų skaičius: 22

Vokietijos verslo misija Lietuvoje.
Kazachstanas
Organizuota verslininkų ir medikų iš Lietuvos
verslo misija į Kazachstaną (pranešimas apie
verslo Kazachstane ypatumus, dalykiniai
susitikimai);
Organizuota Klaipėdos PAR verslo misija į
Kazachstaną;
Pagalba (ICC) organizuojant LT verslo misiją į
Kazachstaną, LR Prezidentės vizito metu.
Portalas www.verslilietuva.lt /
www. enterpriselithuania.com

Informacijos sklaida el.
kanalais
Kontaktų centras

Dalyvių skaičius: 14
Dalyvių skaičius : 7
VL atstovo pranešimas, tema „Verslo
Kazachstane ypatumai“.
Dalyvių skaičius: 39
VL atstovo pranešimas, tema „Verslo
Kazachstane ypatumai“.

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

Lankomumas – 137676 lankytojai.

Žinutės apie įvykius ir renginius

217 žinučių.

Informaciniai biuleteniai

60 biuletenių.

VšĮ „Versli Lietuva“ naujienų ir renginių
viešinimas socialiniame tinkle Facebook.

240 žinučių. Fanų skaičius 1459.
Iš viso 1423 prenumeratoriai.

Informacijos apie renginius sklaida
prenumeratoriams
Aptarnauta skambučių.

2022 skambučiai.

IV. FINANSINĖ INFORMACIJA
1. ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
Dalininko pavadinimas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Dalininko
dalis (%)
100

įnašo

Įnašo vertė, Lt.
2011 12 31

Įnašo vertė, Lt.
2010 12 31

129200

129200

2. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS
VŠĮ "Versli Lietuva", A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 249 9083, faks. (8 5) 204 5808; el. paštas: info@enterpriselithuania.com
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2.1.GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI
Pajamų straipsnis

Įplaukos (Lt.)

ES struktūrinių fondų paramos lėšos

13296873

LR Valstybės biudžeto lėšos vykdomiems projektams

128020

Kiti fondų, programų lėšos

148050

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

1183557

Paslaugų pajamų lėšos (su PVM)

451442

Ilgalaikio turto perleidimo pajamų lėšos

26157

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

14730
Viso:

15248829

2.2.PANAUDOTOS LĖŠOS
Išlaidų straipsnis

Išlaidos (Lt.)

Išlaidos darbo užmokesčiui (su mokesčiais)

2557223

Mokesčiai (PVM, Taršos mokestis)

374373

Renginių organizavimo išlaidos

5513118

Konsultacinių paslaugų išlaidos

4908862

Duomenų bazių prenumeratos, palaikymo, serverių nuomos išlaidos

623766

Atstovų užsienyje paslaugų išlaidos

529953

Komandiruočių išlaidos

214104

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

266881

Ilgalaikio turto (materialaus, nematerialaus) įsigijimo išlaidos

196086

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

100500

Vertimų išlaidos

88276

Mokymų išlaidos

49854

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

58376

Ryšių išlaidos (Stacionarus, mobilus, internetinis ryšys)

56442

IT priežiūros, kitos IT išlaidos

29786

Banko paslaugų išlaidos (komisiniai, valiutos konversija)

17200

Orgtechnikos eksploatavimo, nuomos išlaidos

9947

Audito paslaugų išlaidos

9849

Kitų prekių, paslaugų išlaidos

16458
Viso:

3. ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS
VŠĮ "Versli Lietuva", A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
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3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Rodikliai

Patentai

Licencijos

Programinė
įranga

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje

Autorinės
teisės ir kitas
ilgalaikis NT

Iš viso

2697

2697

2774

2774

Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas

62627

62627

Finansinių metų pabaigoje

65401

65401

77

77

Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas

18028

18028

Finansinių metų pabaigoje

18105

18105

c) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje

47296

47296

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

b) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas
Rodikliai

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje

Kompiuterinė
technika ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Baldai

Kitas materialusis turtas

Iš viso

58457

75240

8051

141748

63955

79200

8332

151487

1169

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

132290
196245

-38000
41200

9501

133459
-38000
246946

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

5498

3960

281

9739

Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas

46169

5070

1437

52676

b) Nusidėvėjimas

- perleisto turto nusidėvėjimas
Finansinių metų pabaigoje
c) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje

-2850

-2850

51667

6180

1718

59565

144578

35020

7783

187381

4. SĄNAUDOS
SĄNAUDOS
Sąnaudų straipsniai
VŠĮ "Versli Lietuva", A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
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16599622

2641478
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Darbuotojų išlaikymo sąnaudos
Renginių organizavimo sąnaudos
Konsultacinės sąnaudos
Atstovavimo užsienyje paslaugų sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
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

2672317
5974864
5205364
1057273
219155
607416
229185
70704
30481
29689
51062
53834
128410
106789
41907
42750
27109
35150
521
8796
1909
4937

1518700
557566

166593
48840
103894
9816
85869
16545
20223
32887
17416
48845
9432
10
999
3843

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

Generalinis direktorius Paulius Lukauskas

Išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui
2011 m.
(su mokesčiais)
98236 Lt.

Išlaidos komandiruotėms
2011 m.

4266 Lt.

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

Generalinis direktorius

VŠĮ "Versli Lietuva", A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 249 9083, faks. (8 5) 204 5808; el. paštas: info@enterpriselithuania.com
Įmonės kodas: 302454111; PVM mokėtojo kodas: LT100005125012, www.VersliLietuva.lt

Paulius Lukauskas

