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TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS 

LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS IR PROGRAMOS LĖŠŲ 

PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-97 

Telšiai  
 

 

Vadovaudamasi Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatų, 

patvirtintų Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-263 „Dėl 

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

tvirtinimo“, 5 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo 

komisijos 2017 metų veiklos ir programos lėšų panaudojimo ataskaitą (pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras           Petras Kuizinas 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neringa Urbonienė, tel. (8 444)  22 358, faks. (8 444)  52 229, el. p. neringa.urboniene@telsiai.lt  
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PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2018-03-29 sprendimu Nr. T1-97 

 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS 

LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS 2017 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“ (redaguoti 2016-12-28 sprendimu Nr. T1-433). 

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, 

parodoms, renginiams, konferencijoms ir seminarams organizuoti ir juose dalyvauti, leidiniams 

leisti, internetinėms svetainėms kurti, detaliųjų planų rengimo bei įmonių, paminėtų aukščiau, 

įregistravimo išlaidoms kompensuoti. 2016 m. pabaigoje į Programos nuostatus įtraukta galimybė 

skirti lėšų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, dalyvaujantiems pagal Vietinio užimtumo 

iniciatyvų (VUI) programas.  

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 

smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisija (toliau – 

Komisija), kuri 2017 metų kovo 30 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-58 

pakeista ir papildyta. Komisiją sudaro: 

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; 

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.Vilma Lukoševičienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros 

skyriaus vedėja; 

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

2017 metais vyko 7 posėdžiai, kuriuose, vadovaudamasi Programos nuostatais, Komisija 

svarstė 30 ūkininkų bei 17 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškas palūkanoms už 

paskolas kompensuoti, 10 prašymų dėl parodų, renginių, konferencijų ir seminarų organizavimo ir 

juose dalyvavimo, leidinių leidimo, internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms kompensuoti bei 5 

verslininkų prašymus dėl įmonės įregistravimo išlaidų kompensavimo. 30 ūkininkų paraiškoms 
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(28 ūkininkų) kompensuota 36596,38 Eur palūkanų bei 17 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių 

kompensuota 20948,01 Eur, 3 įmonėms kompensuotos parodos išlaidos už 1317,54 Eur, 5 

įmonėms kompensuota už internetinių svetainių sukūrimo išlaidas, t.y. 750,00 eurų, 300,00 eurų 

kompensuota dviem įmonėms už leidinukų leidimą, 250,00 eurų kompensuota vienai įmonei už 

renginio organizavimą bei 5 verslininkams kompensuotos įmonės įregistravimo išlaidos už 603,06 

Eur. 2017 metais buvo pateiktas tik vienas prašymas skirti finansinę paramą už dalyvavimą 

Vietinio užimtumo iniciatyvų programoje, tačiau Programos nuostatų neatitinkantis prašymas 

buvo atmestas. Palūkanos už paskolą nekompensuotos pagal 2 ūkininkų paraiškas, nes taip pat 

neatitiko Programos nuostatų: vienas ūkininkas teikė prašymą trečią kartą, kito ūkis buvo 

registruotas Plungės rajone.  

Išnagrinėjus verslininkų pateiktas paraiškas pastebėta, kad daugiausia paramos prašė 

verslininkai, vykdantys prekybą (52 proc.). Daugiausia verslininkų, pateikusių paraiškas 

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

lėšoms, siekiant įsigyti įmonei reikalingų žaliavų ar prekių.  

P

aveikslas Nr. 1 

Įmonių veiklų rūšys 

 
 

Komisijos siūlymu 2017 m. parengti keturi Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų 

projektai:  

1.  Vasario mėnesį buvo parengtas vienas sprendimo projektas – dėl Programos sąmatos 

tvirtinimo – buvo siūloma patvirtinti 80000 eurų. 

2.   Kovo mėnesį buvo parengti du sprendimų projektai – dėl Programos lėšų skirstymo 

komisijos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo ir Komisijos sudėties pakeitimo. 

3. Balandžio mėnesį buvo parengtas vienas sprendimo projektas – dėl Programos nuostatų 

tikslinimo: 

3.1. 15.6 papunkčio įtraukimas: nekilnojamo turto (pastatų, patalpų) nuomos išlaidoms 

kompensuoti; 

3.2. 19 punkto pakeitimas: Įmonės įregistravimo ir nekilnojamojo turto nuomos (pastatų, 

patalpų) išlaidų kompensavimo tvarka; 

3.3. 19.3 papunkčio pakeitimas: Nekilnojamojo turto nuomos (pastatų, patalpų) išlaidų 

daliniam finansavimui pradedantiesiems verslininkams (pirmus dvejus veiklos metus) iki 50 proc. 

visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur. Ši finansavimo forma taikoma, 

jei nuomojamos patalpos priklauso negyvenamajai paskirčiai, nuomos sutartis įregistruota VĮ 

Registrų centro Telšių filiale. Paramos prašytojai, norėdami gauti paramą, Komisijai pateikia 

prašymą ir Nekilnojamojo turto registro išrašą; 

3.4. 1 priedo papildymas 2.6 papunkčiu: Nekilnojamo turto (pastatų, patalpų) nuomos 

išlaidoms kompensuoti. 
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Telšių rajono savivaldybės taryba pritarė visiems parengtiems sprendimų projektams, 

išskyrus projektui dėl Programos nuostatų tikslinimo– klausimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės. 

Telšių rajono savivaldybės mero siūlymu balandžio mėnesį buvo kreiptasi į LR konkurencijos 

tarybą su prašymu pateikti išaiškinimą, ar numatoma įtraukti į Programą nauja verslo rėmimo 

forma neiškreips konkurencijos, nepažeis teisingos konkurencijos principų, t.y. ar nepažeis 

Konkurencijos įstatymo nuostatų. Gautame atsakyme buvo smulkiai išdėstyta, kad, įtraukiant 

minėtą verslo rėmimo formą, negali būti išskiriama tam tikra subjektų grupė (šiuo atveju tik 

pradedantiems verslininkams), turinti išimtinę teisę į paramą ir negali būti numatoma kitokių 

objektyviai nepagrįstų apribojimų, kitu atveju galimai būtų pažeistos LR konkurencijos įstatymo 

nuostatos. Todėl šis klausimas buvo išimtas iš darbotvarkės. 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-37 „Dėl 2017 

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

sąmatos patvirtinimo“ patvirtinta 2017 m. Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo 

bei kaimo plėtros programos lėšų panaudojimo sąmata. Iš pateiktos 1 lentelės matyti, kaip buvo 

pasiskirsčiusios ir panaudotos 2017 metų lėšos. 

1 lentelė 

 

2017 metų lėšų pasiskirstymas 

Eil. 

Nr. 
Straipsnių pavadinimas Planas Eur 

 

Panaudota 

Eur  

1. Iš viso pajamų:   

1.1. Telšių rajono savivaldybės biudžeto 

lėšos 

80 000,00 60 764,99 

2. Iš viso išlaidų:   

2.1. Palūkanoms už paskolas kompensuoti 69 000,00 57 544,39 

2.2. Parodų, renginių, konferencijų ir 

seminarų organizavimo ir juose 

dalyvavimo, leidinių leidimo, 

internetinės svetainės sukūrimo 

išlaidoms kompensuoti 

5 000,00 2 617,54 

2.3. Įmonės įregistravimo išlaidoms 

kompensuoti 

2 000,00 603,06 

2.4. Detaliųjų planų išlaidoms kompensuoti 3 000,00 0,00 

2.5. Parama smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjektams, dalyvaujantiems pagal 

Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) 

programas 

1 000,00 0,00 

 

Pagal pateiktą 1 lentelę matyti, kad 2017 metais mažiausiai, t. y. 603,06 Eur arba 0,99 proc. 

visų panaudotų lėšų, skirta įmonių įregistravimo išlaidoms kompensuoti (0,94 proc. mažiau 

lyginant su 2016 m.). Daugiausia – 57 544,39 Eur – 2017 metais skirta palūkanoms už paskolas 

kompensuoti. Tai sudaro 86 proc. planuotų skirti atitinkamų lėšų (37,8 proc. daugiau lyginant su 

2016 m.).  

2 lentelė 

Lėšų panaudojimas per 2013–2017 metus 

Parama 2013 metai 2014 metai 2015 metai 2016 metai 2017 metai 2013–2017 

metai 
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tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. tūkst. 

Eur 

Vnt. 

Ūkinin-

kams 

66,82 49 36,90 31 34,30 26 22,77 18 36,59 28 197,38 152 

Verslinin-

kams 

35,54 27 46,57 39 29,32 23 36,72 31 20,95 17 169,10 137 

Parodoms, 

leidiniams, 

internetinė

ms 

svetainėms 

sukurti 

2,90 3 3,80 4 3,04 3 1,80 6 2,62 10 14,16 26 

Įmonių 

įregistravi-

mas 

0,23 3 0,43 5 0,81 7 1,20 10 0,60 5 3,27 30 

Detaliųjų 

planų 

rengimas 

- - - - 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 

Parama 

smulkiojo 

ir vidutinio 

verslo 

subjektams

, 

dalyvaujant

iems pagal 

Vietinio 

užimtumo 

iniciatyvų 

(VUI) 

programas 

- - - - - - - - 0,00 0 0,00 0 

Iš viso 105,49 82 87,7 79 67,47 63 62,49 65 60,76 60 383,91 345 

 

2 lentelėje pateikti duomenys apie lėšų panaudojimą nuo 2013 iki 2017 metų. Per 5 metus 

pritarta ir skirta parama 345 verslininkams ir ūkininkams pagal jų pateiktus prašymus. Jiems skirta 

383,91 tūkst. Eur parama, iš kurios 152 Telšių rajono ūkininkų prašymams skirta 197,38 tūkst. Eur 

palūkanoms už paskolas kompensuoti, 137 Telšių rajono verslininkų prašymams skirta 169,10 

tūkst. Eur palūkanoms už paskolas kompensuoti, 26 įmonėms, tarp jų ir asociacijoms, skirta 14,16 

tūkst. Eur seminarų, renginių, parodų, leidinukų bei internetinių svetainių sukūrimo išlaidoms 

kompensuoti, 30 verslininkų skirta 3,27 tūkst. Eur įmonių įregistravimo išlaidoms kompensuoti. 

Dėl detaliųjų planų rengimo išlaidų kompensavimo 2017 m. nebuvo pateiktas nė vienas prašymas.  

 

___________ 


