LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL IŠMOKĖTOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2021 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 4-77
„DĖL SUBSIDIJOS SKYRIMO ĮMONĖMS PAGAL PRIEMONĘ „SUBSIDIJOS NUO
COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“ PAKEITIMO
2021 m. spalio d. Nr. 4Vilnius
Įgyvendindama Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų
skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m.
sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms
įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 50
punktą ir atsižvelgdama į Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) 2021 m. birželio 2
d. raštą Nr. S-6432 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“, kuriuo informuojama, kad pareiškėja – UAB
„Admaster“ (juridinio asmens kodas 302524894) (toliau – UAB „Admaster“) grąžino išmokėtos
subsidijos sumą, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI) 2021 m. liepos 9 d. raštą Nr. R-3120 „Dėl subsidijų grąžinimo“ (toliau – Raštas Nr.
R-3120), kuriame informuojama, kad UAB „Admaster“ neatitinka Aprašo, 14.1 papunktyje
nustatytos sąlygos, tačiau atitinka Aprašo 14.3 papunktyje nustatytą sąlygą, pagal kurią
pareiškėjams numatyta skirti 500 Eur (penkių šimtų eurų) subsidiją, todėl Raštu Nr. R-3120
pateiktame sąraše nurodyti pareiškėjai turi grąžinti išmokėtos subsidijos sumos dalį, viršijančią 500
Eur (penkis šimtus eurų), į NBFC 2021 m. birželio 3 d. raštą Nr. S-6482 „Dėl grąžintų į sąskaitą
subsidijų“, NBFC 2021 m. liepos 8 d. raštą Nr. S-7981 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“, NBFC
2021 m. liepos 16 d. raštą Nr. S-8343 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“, NBFC 2021 m. liepos 28
d. raštą Nr. S-8795 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“, NBFC 2021 m. rugpjūčio 2 d. raštą Nr. S9120 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“, kuriuose informuojama, kad pareiškėja – UAB „Verslija“
(juridinio asmens kodas 303135006) (toliau – UAB „Verslija“) grąžino išmokėtos subsidijos sumą,
VMI 2021 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. R-3504 „Dėl subsidijų grąžinimo“, kuriame informuojama,
kad UAB „Verlsija“ neatitinka Aprašo 14.1 papunkčio ir turi grąžinti visą išmokėtą subsidijos
sumą:
1. N u s t a t a u, kad:
1.1. UAB „Admaster“ grąžintina išmokėtos subsidijos sumos dalis – 453,47 Eur (keturi šimtai
penkiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt septyni centai);
1.2. UAB „Verslija“ grąžintina išmokėtos subsidijos suma – 1 199,30 Eur (vienas tūkstantis
vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai ir trisdešimt centų).
2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 4 d.
įsakymą Nr. 4-77 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19
nukentėjusioms įmonėms“:
2.1. Pakeičiu 2 priedo 136 punktą ir jį išdėstau taip:
„136. GSUB-4497
UAB „Admaster“
302524894
500,00“.
2.2. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 1461 punktą.
3. P a v e d u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriui ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos apie šio įsakymo priėmimą informuoti
VMI.
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4. 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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