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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL NEGRĄŽINTINOS FINANSINĖS PARAMOS SUTEIKIMO IŠ SMULKIOJO IR
VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PRIEMONĖS
2020 m. liepos ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi ir
8 dalies 2 ir 4 punktais, Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės
įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-E-302 „Dėl Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo ir lėšų paskirstymo komisijos darbo
reglamento patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 9.1.-9.8. punktais, vykdydamas Visagino savivaldybės
tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. TS-37 „Dėl Visagino savivaldybės 2020–2022 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Visagino savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos
plano Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (Nr. 09) 1 tikslo „Skatinti verslo
kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus“, 1 uždavinio
„Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti
gyventojų užimtumą“, 09.01.01.04 priemonę „SVV plėtros skatinimas savivaldybėje“ ir
atsižvelgdama į Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų
paskirstymo komisijos rekomendacijas (2020 m. liepos 24 d. protokolą Nr. 9-803):
1. S u t e i k i u negrąžintiną finansinę pagalbą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
priemonės:
1.1. Germano Skripničenko, gimusio 1993-03-04 – 1000,00 Eur verslo plėtros projekto
įgyvendinimui;
1.2. MB Sweet Art konditerija, įmonės kodas 305585774 – 1812,00 Eur verslo plėtros
projekto įgyvendinimui;
1.3. UAB Alionos studija, įmonės kodas 304519351 – 41,08 Eur priverstinės prastovos
laikotarpiu priskaičiuoto darbo patalpų pagrindinių komunalinių išlaidų – šildymo kompensavimui;
1.4. UAB „Artala“, įmonės kodas 304933651 – 200,00 Eur priverstinės prastovos laikotarpiu
priskaičiuoto nuomos mokesčio kompensavimui;
1.5. UAB „Atomeksim“, įmonės kodas 300503289 – 2491,89 Eur verslo plėtros projekto
įgyvendinimui;
1.6. UAB „Birė“, įmonės kodas 304909554 – 204,00 Eur verslo plėtros projekto
įgyvendinimui;
1.7. UAB „Interhostas“, įmonės kodas 303227643 – 884,79 Eur verslo plėtros projekto
įgyvendinimui;
1.8. UAB „Techpromas“, įmonės kodas 304516661 – 977,51 Eur verslo plėtros projekto
įgyvendinimui;
1.9. UAB „Tiko automobiliai“, įmonės kodas 304123359 – 3094,00 Eur verslo plėtros
projekto įgyvendinimui.
2. P a v e d u įsakymo vykdymą Visagino savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui
bei Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.
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Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams
(Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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