LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL IŠMOKĖTOS SUBSIDIJOS SUMOS SUSIGRĄŽINIMO IR EKONOMIKOS IR
INOVACIJŲ MINISTRO 2021 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 4-1217 „DĖL
SUBSIDIJOS SKYRIMO PAGAL PRIEMONĘ „SUBSIDIJOS NUO COVID-19
NUKENTĖJUSIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS“
PAKEITIMO
2022 m. kovo d. Nr. 4Vilnius
Įgyvendindama Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą
vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo
COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 39 ir 42 punktus ir atsižvelgdama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)
2022 m. vasario 10 d. raštą Nr. R-678 „Dėl pareiškėjų, gavusių kūrybinių prastovų išmoką“
(toliau – Raštas), kuriuo informuojama, kad VMI, įgyvendindama Aprašo 38 punktą, atliko
atrankines pareiškėjų, kuriems skirtos subsidijos pagal Priemonę „Subsidijos nuo COVID-19
nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“, patikras ir nustatė, kad pareiškėjas,
kurio pateiktos subsidijos paraiškos Nr. GSUB-99447 (toliau – Pareiškėjas), gavo kūrybinių
prastovų išmoką pagal Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316 „Dėl Meno
kūrėjų socialinės apsaugos programos“, todėl neatitinka Aprašo 13.8 papunktyje nustatyto
reikalavimo ir turi grąžinti visą išmokėtą subsidijos sumą, ir į tai, kad Nacionalinis bendrųjų
funkcijų centras 2022 m. vasario 11 d. raštu Nr. S-2363 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“
informavo, kad Pareiškėjas grąžino išmokėtos subsidijos sumą – 100,00 Eur (vieną šimtą eurų ir 00
centų):
1. N u s t a t a u, kad:
1.1. Pareiškėjo grąžintina išmokėtos subsidijos suma – 100,00 Eur (vienas šimtas eurų ir
00 centų);
1.2. Pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo šio įsakymo priėmimo dienos privalo sumokėti į
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ministerija) sąskaitą
Nr. LT944010051003360142 priskaičiuotų mokėtinų palūkanų sumą – 0,12 Eur (dvylika centų).
Palūkanos mokamos pagal pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatyto dydžio metines
palūkanas, skaičiuojamas nuo subsidijos sumos išmokėjimo iki jos sugrąžinimo dienos. Palūkanos
kasmet perskaičiuojamos pagal perskaičiavimo metu galiojančią normą. Palūkanų norma taikoma
pagrindinei sumai ir susikaupusioms palūkanoms;
1.3. Pareiškėjas moka 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jei
vėluoja grąžinti šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodytas lėšas. Delspinigiai pervedami į Ministerijos
sąskaitą Nr. LT944010051003360142.
2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. lapkričio
23 d. įsakymą Nr. 4-1217 „Dėl subsidijos skyrimo pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19
nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ ir pripažįstu netekusiu galios priedo
191 punktą.
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3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo
dienos – Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresas: Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, ar
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo
šio įsakymo gavimo dienos – Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresas: Žygimantų g.
2, 01102 Vilnius.
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