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PATVIRTINTA 

                                                                                                Telšių rajono savivaldybės Tarybos 

                                                                                        2016-03-31 sprendimu Nr. T1-157 

 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ 

SKIRSTYMO KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS IR PROGRAMOS LĖŠŲ 

PANAUDOJIMO ATASKAITA 

         

Telšių rajono savivaldybė, siekdama sudaryti palankias verslo ir kaimo plėtros, naujų 

darbo vietų kūrimo ir spartesnio rajono ekonomikos augimo sąlygas, Telšių rajono savivaldybės 

tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. T1-9 „Dėl Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio 

verslo bei kaimo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Telšių rajono savivaldybės 

smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatus (toliau – Programos 

nuostatai). Programos nuostatai peržiūrėti ir iš naujo patvirtinti Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2015-10-29 sprendimu Nr. T1-263 „Dėl Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo 

bei kaimo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“. 

Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa 

(toliau – Programa) skirta finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus, 

nustatyta tvarka įregistravusius ūkininko ūkį, žemės ūkio įmones ir kooperatyvus bei verslo ir 

žemės ūkio asociacijas (toliau – Paramos gavėjai), įregistruotas ir vykdančias veiklą Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje ir atitinkančias Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo 

bei kaimo plėtros programos nuostatų reikalavimus.  

Įgyvendinant Programą lėšos yra skiriamos palūkanoms už paskolas kompensuoti, iš jų: 

smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, verslo ir žemės ūkio asociacijoms bei ūkininkams, žemės 

ūkio įmonėms ir kooperatyvams. Taip pat yra skiriama parodoms, renginiams, konferencijoms ir 

seminarams organizuoti ir juose dalyvauti, leidiniams leisti, internetinėms svetainėms kurti, 

detaliųjų planų rengimo bei įmonių, paminėtų aukščiau, įregistravimo išlaidoms kompensuoti.  

2015 metais dirbo dvi Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų 

skirstymo komisijos (toliau – Komisija): iki gegužės mėnesio dirbo Telšių rajono savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu T1-32 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo 

plėtros programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“ patvirtinta Komisija, kuri 2013 metų spalio 

ir lapkričio mėnesiais Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais pakeista ir papildyta. 

Komisiją sudarė: 

1. Vytautas Barsteiga, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Stanislovas Čekanauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

3. Valdas Knystautas, Telšių rajono verslininkų asociacijos prezidiumo narys;  

4. Sigitas Motuzas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

5. Vytautas Rakickas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

6. Laima Simanauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vedėja; 

7. Albinas Slavinskis, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus 

vedėjas; 

8. Alfreda Tamoševičienė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė; 

9. Arūnas Ūsis, Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas; 

10. Valdas Zykas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. 

Nuo 2015 m. birželio mėnesio dirbo naujai išrinkta ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu T1-65 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros 

programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“ patvirtinta Komisija, kurią sudarė: 

1. Stanislovas Čekanauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Dovydas Česnauskis, Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacijos prezidiumo  

narys; 

3. Artūras Domarkas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 



 3 

4. Almantas Lukavičius, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

5. Sigitas Mikalauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

6. Vytautas Rakickas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

7. Mantas Serva, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Laima Simanauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vedėja; 

9. Albinas Slavinskis, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus 

vedėjas; 

10. Ligita Šniaukaitė, Telšių rajono verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė; 

11. Arūnas Ūsis, Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas. 

Vadovaudamasi Programos nuostatais Komisija 2015 metais rinkosi 9 posėdžiuose bei 

svarstė 31 ūkininko bei 25 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškas palūkanoms už 

paskolas kompensuoti, 5 prašymus dėl parodų bei renginių išlaidų kompensavimo bei 7 

verslininkų prašymus dėl įmonės įregistravimo išlaidų kompensavimo. 28 ūkininkų paraiškoms 

(26 ūkininkams) kompensuota 35744,48 Eur (iš jų 1448,10 Eur buvo pervesta iš 2016 m. 

patvirtintos Programos sąmatos) palūkanų bei smulkiojo ir vidutinio verslo 23 įmonėms 

kompensuota 30797,77 Eur (iš jų 1478,99 Eur buvo pervesta iš 2016 m. patvirtintos Programos 

sąmatos), Telšių rajono ūkininkų sąjungai kompensuotos išvykos ir renginio išlaidos – 2116,00 

Eur, UAB „Auksarankiai“ kompensuotos parodos išlaidos – 926,80 Eur) bei 7 verslininkams 

kompensuotos įmonės įregistravimo išlaidos – 812,98 Eur. Palūkanos už paskolą nekompensuotos 

pagal 3 ūkininkų ir 2 verslininkų paraiškas, nes neatitiko Programos nuostatų: paraiškos  buvo 

teikiamos trečius metus iš eilės ar prie paraiškos pateikti ne visi dokumentai, reikalingi paraiškai 

vertinti.  

Išnagrinėjus verslininkų pateiktas paraiškas pagal pateiktą 1 schemą matyti, kad 

daugiausia paramos prašė verslininkai, vykdantys prekybą (46 proc.), ir verslininkai, teikiantys 

įvairias transporto (krovinių pervežimo) paslaugas (17 proc.). Daugiausia verslininkų, pateikusių 

paraiškas palūkanoms kompensuoti, paskolas ėmė verslui modernizuoti ir plėsti bei apyvartinėms 

lėšoms, norint įsigyti įmonei reikalingų žaliavų ar prekių, padidinti. 

 

1 schema 

 
 

Komisijos siūlymu 2015 m. parengti keturi Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų 

projektai:  
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1. Sausio mėnesį buvo parengtas sprendimo projektas dėl Programos sąmatos tvirtinimo 

– buvo siūloma patvirtinti 67471 eurą. 

2. Gegužės mėnesį buvo parengtas sprendimo projektas dėl Programos lėšų skirstymo 

komisijos sudarymo. 

3. Spalio mėnesį buvo parengtas sprendimo projektas dėl Programos naujų nuostatų 

tvirtinimo: 

3.1. 7.5 punkto papildymo, naujai įtraukiant paramos gavėju ir žemės ūkio asociacijas;  

3.2. 15.2 punkto papildymo, įrašant internetinės svetainės sukūrimo išlaidų 

kompensavimą;  

3.3. 15.4 punkto papildymo, įtraukiant detaliųjų planų išlaidų kompensavimą;  

3.4. 17.4.1 punkto panaikinimo, kadangi patikslinus 17.4 punktą ir numačius apribojimus 

paramos gavėjams punktas tapo nebūtinas.  

4. Gruodžio mėnesį parengtas sprendimo projektas dėl Programos sąmatos tikslinimo – iš 

2.2 ir 2.3 eilutės sutaupytos lėšos perkeltos į 2.1 eilutę. 

Telšių rajono savivaldybės taryba pritarė parengtiems sprendimų projektams. 

Telšių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane (toliau – SVP) 2012–2014 m. 5 

programos 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonėje „Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo  plėtros 

programa“ buvo patvirtinta 325700,8 Eur, iš jų 2012 metais panaudota 65063,3 Eur ir 2013 metais 

– 105472,1 Eur. Todėl 2014 metų pradžioje Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo  plėtros 

programos likutis – 155165,3 Eur. Tačiau 2013 m. metų pradžioje Telšių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu suma buvo sumažinta 115848,0 Eur, kurie buvo skirti SVP 2 programos 01 

tikslo 05 uždavinio 02 priemonei „Daugiabučių namų renovacijos rėmimas“ įgyvendinti. Todėl 

SVP 2014–2016 m. 5 programos 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonėje „Smulkiojo ir vidutinio 

verslo bei kaimo  plėtros programa“ patvirtinta tik 39330,4 Eur. Tačiau 2014 metų pradžioje visa 

minėta suma buvo paskirta verslininkams ir ūkininkams palūkanoms už paskolas, seminarų ir 

įmonių įregistravimo išlaidoms kompensuoti, todėl balandžio mėnesį suma padidinta iki 97254,4 

Eur, t. y. 57924,0 Eur, grąžinus iš SVP 2 programos 01 tikslo 05 uždavinio 02 priemonės 

„Daugiabučių namų renovacijos rėmimas“. Likę 57924,0 Eur grąžinti 2015 metų pradžioje, 

papildomai Programai iš savivaldybės biudžeto 2015 m. skirta 9547,0 Eur.  

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-10 „Dėl 2015 

metų Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos 

sąmatos patvirtinimo“ patvirtinta 2015 m. Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtros programos lėšų panaudojimo sąmata. 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-348 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl 2015 metų 

Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos sąmatos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo tikslinama sąmata – iš 2.2 ir 2.3 eilučių lėšos perkeltos į 2.1 eilutę. 

Iš pateiktos 1 lentelės matyti, kaip buvo pasiskirsčiusios ir panaudotos 2015 metų lėšos. 

 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Straipsnių pavadinimas Planas, Eur 

 

Skirta, Eur  

 

 

Panaudota 

Eur  

1. Iš viso pajamų:    

1.1. Telšių rajono savivaldybės biudžeto 

lėšos 

67471,0 67471,0 67471,0 

2. Iš viso išlaidų:    

2.1. Palūkanoms už paskolas kompensuoti 59971,0  63615,0 

2.2. Parodoms, renginiams, konferencijoms 

ir seminarams organizuoti, leidiniams 

leisti 

6000,0 

 

3043,0 
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2.3. Įmonės įregistravimo išlaidoms 

kompensuoti 

1500,0 
 

813,0 

 

Pagal pateiktą 1 lentelę matyti, kad 2015 metais mažiausiai, t. y. tik 813,0 Eur arba 1,2 

proc. visų panaudotų lėšų, skirta įmonių įregistravimo išlaidoms kompensuoti (0,7 proc. daugiau 

lyginant su 2014 m.). Tai sudaro 54,2 proc. planuotų skirti 2015 m. lėšų, skirtų įmonių 

įregistravimo išlaidoms kompensuoti. Daugiausia – 63615,0 Eur – 2015 metais skirta palūkanoms 

už paskolas kompensuoti. Tai sudaro 94,3 proc. planuotų skirti atitinkamų lėšų (0,9 proc. mažiau 

lyginant su 2014 m.).  

 

2 lentelė 

Parama 2012 metai 2013 metai 2014 metai 2015 metai 2012-2015 

metai 

tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. 

Ūkininkams 46,08 36 66,82 49 36,90 31 34,30 26 184,10 142 

Verslininkams 16,36 13 35,54 27 46,57 39 29,32 23 127,79 102 

Parodoms, 

renginiams, 

seminarams 

2,64 3 2,90 3 3,80 4 3,04 3 12,38 13 

Įmonių 

įregistravimams 

0,00 0 0,23 3 0,43 5 0,81 7 1,47 15 

Iš viso 65,08 36 105,49 82 87,70 79 67,47 63 325,74 272 

 

2 lentelėje pateikti duomenys apie lėšų panaudojimą nuo 2012 iki 2015 metų. Per 4 metus 

pritarta ir skirta parama 272 verslininkams ir ūkininkams pagal jų  pateiktus prašymus. Jiems skirta 

325,74 tūkst. Eur parama, iš kurios 142 Telšių rajono ūkininkų prašymams patenkinti skirta 184,10 

tūkst. Eur palūkanoms už paskolas kompensuoti, 102 Telšių rajono verslininkų prašymams 

patenkinti skirta 127,79 tūkst. Eur palūkanoms už paskolas kompensuoti, Telšių rajono ūkininkų 

sąjungai ir UAB „Auksarankiai“ skirta 12,38 tūkst. Eur seminarų, renginių, parodų išlaidoms 

kompensuoti, 15 verslininkų skirta 1,47 tūkst. Eur įmonių įregistravimo išlaidoms kompensuoti. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 


