
   

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-

183 „DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO 

SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 
 

2020 m. liepos 16 d. Nr. T-132 

Pagėgiai 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 

straipsnio 1 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

 1. Pakeisti Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl 

Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“: 

 1.1. 7 punktą ir jį išdėstyti taip:  

 „7. Einamaisiais metais bendras kompensacijų iš programos lėšų dydis negali viršyti 

1500,00 Eur (išskyrus finansuojant 14.1 papunktyje nurodytai priemonei − skiriamų lėšų dydis gali 

būti didesnis) vienam SVV subjektui per vienus kalendorinius metus.“; 

 1.2. 8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „8. Tam pačiam SVV subjektui parama teikiama ne dažniau kaip kartą per vienus 

kalendorinius metus.”; 

 1.3. 14.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

14.1. Naujai įkurta 

darbo vieta 

- Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 

mėnesių iki paraiškos pateikimo datos sukūrė bent vieną naują 

(papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją pilnu etatu arba 

SVV subjektai, kurie įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį 

nuo paramos gavimo įkurti naują darbo vietą ir joje įdarbinti 

darbuotoją pilnu etatu. Vienai įkurtai/ketinamai įkurti naujai darbo 

vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 

Eur  dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant 

darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). 

Įkūrus/ketinamoms įkurti dviem naujoms darbo vietoms SVV 

subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 2000,00 Eur dalinė 

kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant 

darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius 

metus.  Įkūrus/ketinamoms įkurti trim ir daugiau  naujų darbo vietų 

SVV subjektui esant galimybei gali būti skiriama daugiau kaip 

2000,00 Eur dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir 

nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per 

kalendorinius metus;  

- SVV subjektas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Pagėgių 

savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai) 

turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 

mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo, 75 proc. lėšų, kai darbo vieta 

panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo; 

- SVV subjektas įsipareigojęs, bet nesukūręs darbo vietos per 

vieną mėnesį, Pagėgių savivaldybės administracijai turi grąžinti visas 
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 1.4. 14.2  papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 

 1.5. 14.5  papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 

 1.6. 14.8  papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 

 1.7. 14.9  papunktį ir jį išdėstyti taip: 

lėšas; 

- su įdarbintu darbuotoju (-ais) turi būti sudaryta (-os) 

neterminuota (-os) darbo sutartys; 

- naujai įdarbintas darbuotojas (-ai) turi būti Pagėgių 

savivaldybės gyventojas (-ai). 

14.2. Patalpų 

įrengimo, 

atnaujinimo, įrangos 

(naujos ir / ar 

naudotos), darbo 

įrankių, medžiagų, 

priemonių, reikalingų 

paslaugos teikimui ar 

produkto gamybai 

įsigijimas 

- Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 

mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos patyrė išlaidas. Parama patalpų 

įrengimui, atnaujinimui, įrangos įsigijimui, darbo įrankiams gali būti 

skiriama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000,00 Eur. 

Įsigytoms medžiagoms, priemonėms, kurios reikalingos paslaugos 

teikimui ar produkto gamybai gali būti skiriama iki 20 proc. patirtų 

išlaidų, bet ne daugiau 1000,00 Eur; 

- pagal šią priemonę įranga ir patalpų įrengimas ar atnaujinimas 

turi būti susijęs su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar 

gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt.; 

- įsigyta naudota įranga negali būti senesnė kaip 5 metai. 

14.5. Dalyvavimo 

parodose ir mugėse ar 

jų organizavimo 

išlaidų 

kompensavimas 

 

- Skiriama iki 50 proc. dydžio kompensacija parodų salės 

nuomos, parodos ploto nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda 

vyksta Lietuvoje) išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 200,00 Eur 

(išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja). Parodoje turi būti 

prekiaujama SVV subjekto gaminamais gaminiais / produkcija ir / ar 

pristatomos SVV subjekto teikiamos paslaugos; 

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui 

kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, 

skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos. 

14.8. SVV subjekto 

įgyvendinamo 

projekto dalinis 

finansavimas 

- Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų 

verslo projektų dalinis finansavimas iki 1000,00 Eur, bet ne daugiau 

kaip 50 proc. nuo SVV subjekto nuosavų lėšų (įnašo) sumos projekto 

įgyvendinimui. Įgyvendinami projektai turi būti skirti SVV subjekto 

plėtrai (reikalingos įrangos įsigijimui, patalpų nuomai ir  / ar 

pritaikymui ūkinei komercinei veiklai bei kitoms tiesiogiai su projekto 

įgyvendinimu susijusioms veikloms); 

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui 

pagal projekto finansavimo (paramos) sutartį, pasirašytą ne anksčiau 

kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos. 

14.9. Infrastruktūros 

pritaikymo asmenims 

su judėjimo negalia 

 

- Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV 

subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas (pandusų 

įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.) – išlaidų padengimas iki 

50 proc., bet ne daugiau kaip 300,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra 

PVM mokėtoja); 

- išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai 

finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos 

priemonių; 

- jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos 



 

 1.8. 24 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „24. Komisija vertindama pateiktas paraiškas, atsižvelgia į šiuos prioritetus: 

24.1. SVV subjektas teikia paraišką pirmą kartą; 

24.2. sukuriamų naujų darbo vietų (visai darbo dienai) skaičius; 

24.3. SVV numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą; 

24.4. verslą įkūrę asmenys Lietuvos Respublikos teritorijoje yra negyvenę ilgiau nei metus; 

24.5. paramos prašo šioms socialinės atskirties grupėms priskiriami asmenys: 

24.5.1 neįgalieji; 

24.5.2 pilnametystės sulaukę našlaičiai; 

24.5.3 auginantys daugiau nei tris vaikus iki 18 m.; 

24.5.4 ilgalaikiai bedarbiai. 

 2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje 

www.pagegiai.lt. 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos 

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo 

sprendimo priėmimo dienos. 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras        Vaidas Bendaravičius 

darbus, SVV subjektui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta 

šio turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija 

ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas. 
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