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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL NEGRĄŽINTINOS FINANSINĖS PARAMOS SUTEIKIMO IŠ SMULKIOJO IR
VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PRIEMONĖS
2019 m. lapkričio ___ d. Nr. ĮTV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 ir 4 punktais, Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. ĮV-E-128 „Dėl Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės
įgyvendinimo tvarkos aprašo ir lėšų paskirstymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau –
Aprašas), 9.1–9.6 papunkčiais, vykdydamas Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d.
sprendimą Nr. TS-30 „Dėl Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“, Visagino savivaldybės 2019–2021 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 atsižvelgdamas į Visagino
savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų paskirstymo komisijos
rekomendacijas (2019 m. lapkričio 21 d. protokolą Nr. 9-1025):
1. S u t e i k i u negrąžintiną finansinę pagalbą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros priemonės:
1.1. MB Sveikatingumo mokymo centrui – 1821,11 Eur verslo plėtros projektui
įgyvendinti;
1.2. UAB „Optrika“ – 2778,10 Eur verslo plėtros projektui įgyvendinti;
1.3. UAB „Vesta“ – 405,41 Eur verslo plėtros projektui įgyvendinti;
1.4. UAB „Visskaita“ – 1384,05 Eur verslo plėtros projektui įgyvendinti;
1.5. IĮ „Idėjų lokomotyvas“ – 77,21 Eur bendrovės pradinių steigimosi išlaidoms
padengti.
2. P a v e d u
įsakymo vykdymą Visagino savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriui bei Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui.
3. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos
gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui
(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo
Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

'(7$/ǋ60(7$'820(1<6
Dokumento sudarytojas (-ai)

9LVDJLQRVDYLYDOG\EơVDGPLQLVWUDFLMD

'RNXPHQWRSDYDGLQLPDV DQWUDãWơ

'ơOQHJUąåLQWLQRVILQDQVLQơVSDUDPRVVXWHLNLPRLã
6PXONLRMRLUYLGXWLQLRYHUVORSOơWURVSULHPRQơV

Dokumento registracijos data ir numeris

1UƲ79(

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-11-25 13:36

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-11-25 13:36

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2019-06-12 14:55 - 2021-06-11 14:55

Parašo paskirtis

Registravimas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

6YHWODQDâDUãDNRYD9\ULDXVLRMLVSHFLDOLVWơ

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-11-25 13:40

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-11-25 13:40

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2018-05-10 10:35 - 2020-05-09 10:35

,QIRUPDFLMDDSLHEǌGXVQDXGRWXVPHWDGXRPHQǐ
vientisumui užtikrinti

-

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULHGǐVNDLþLXV

0

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULGHGDPǐGRNXPHQWǐ
VNDLþLXV

1

3URJUDPLQơVƳUDQJRVNXULDQDXGRMDQWLVVXGDU\WDV
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
HOHNWURQLQLR Lǐ SDUDãR ǐ WLNULQLPą WLNULQLPRGDWD
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data
LUMąDWVSDXVGLQĊVGDUEXRWRMDV

QXRUDãąVXIRUPDYR6YHWODQD6WDULQVNDMD

Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

