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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL NEGRĄŽINTINOS FINANSINĖS PARAMOS SUTEIKIMO IŠ SMULKIOJO IR
VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PRIEMONĖS
2019 m. liepos ___ 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. punktais, 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. liepos 23 d. protokolą Nr. 9-580):
1. S u t e i k i u negrąžintiną finansinę pagalbą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros priemonės:
1.1. UAB „Vismeta“ – 1000,00 Eur paramą daliniam palūkanų padengimui;
1.2. UAB „Alionos studija“ – 389,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
1.3. Ekaterina Amiryan – 1000,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
1.4. UAB „VMS montavimas“ – 3477,38 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
1.5. UAB „Ugmila“ – 2000,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
1.6. Olga Maliar – 1000,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
1.7. MB „Sveikatingumo mokymo centras“ – 83,56 Eur bendrovės pradinių steigimosi
išlaidų padengimui;
1.8. UAB „VIRI Technologija“ – 944,39 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
1.9. UAB „Vaigas“ – 2920,00 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.
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.
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