LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL SUBSIDIJOS, IŠMOKĖTOS PAREIŠKĖJUI VŠĮ GLOBOS IR PRIEŽIŪROS
CENTRUI, SUSIGRĄŽINIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR
INOVACIJŲ MINISTRO 2021 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. 4-211 „DĖL SUBSIDIJOS
SKYRIMO ĮMONĖMS PAGAL PRIEMONĘ „SUBSIDIJOS NUO COVID-19
NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“ PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO
NR. 4-367 „DĖL PAPILDOMOS SUBSIDIJOS SKYRIMO ĮMONĖMS PAGAL PRIEMONĘ
„SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“ PAKEITIMO
2021 m. gruodžio
Vilnius

d. Nr. 4-

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, 51,
53 ir 56 punktus ir atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – VMI) 2021 m. lapkričio 24 d. raštą Nr. R-5066 „Dėl informacijos
pateikimo“, kuriame nurodoma, kad VMI, atlikusi VšĮ Globos ir priežiūros centro (juridinio asmens
kodas 303440374) (toliau – Pareiškėjas) suteiktų subsidijų vertinimą, nustatė, kad, pagal Pareiškėjo
pateiktą informaciją bei dokumentus, Pareiškėjo apyvartos pokytis nesiekia Aprašo 14.1 papunktyje
nurodyto apyvartos kritimo dydžio, todėl Pareiškėjas neatitinka Aprašo 14.1 papunktyje nustatytos
sąlygos ir turi grąžinti visą išmokėtos subsidijos sumą – 13 479,98 Eur (trylika tūkstančių keturis
šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir devyniasdešimt aštuonis centus):
1. N u s t a t a u, kad:
1.1. Pareiškėjas per 14 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo priėmimo dienos privalo grąžinti
išmokėtas subsidijas, kurių bendra suma – 13 479,98 Eur (trylika tūkstančių keturi šimtai
septyniasdešimt devyni eurai ir devyniasdešimt aštuoni centai), į Lietuvos Respublikos ekonomikos
ir inovacijų ministerijos (toliau – Ministerija) sąskaitą Nr. LT964010042402745496:
1.1.1. iš jų pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 18 d.
įsakymą Nr. 4-211 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19
nukentėjusioms įmonėms“ skirtą subsidiją – 6 739,99 Eur (šešis tūkstančius septynis šimtus
trisdešimt devynis eurus ir devyniasdešimt devynis centus);
1.1.2. iš jų pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. balandžio
30 d. įsakymą Nr. 4-367 „Dėl papildomos subsidijos skyrimo įmonėms pagal priemonę „Subsidijos
nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ skirtą papildomą subsidiją – 6 739,99 Eur (šešis
tūkstančius septynis šimtus trisdešimt devynis eurus ir devyniasdešimt devynis centus);
1.2. Pareiškėjas moka pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatyto dydžio
metines palūkanas, skaičiuojamas nuo šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų subsidijų išmokėjimo
iki jų sugrąžinimo dienos. Palūkanos kasmet perskaičiuojamos pagal perskaičiavimo metu
galiojančią normą. Palūkanų norma taikoma pagrindinei sumai ir susikaupusioms palūkanoms.
Palūkanos pervedamos į Ministerijos sąskaitą Nr. LT944010051003360142;
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1.3. Pareiškėjas moka 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jei
vėluoja grąžinti šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytas lėšas. Delspinigiai pervedami į
Ministerijos sąskaitą Nr. LT944010051003360142.
2. P a k e i č i u:
2.1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymą
Nr. 4-211 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19
nukentėjusioms įmonėms“ ir pripažįstu netekusiu galios priedo 274 punktą;
2.2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymą
Nr. 4-367 „Dėl papildomos subsidijos skyrimo įmonėms pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID19 nukentėjusioms įmonėms“ ir pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 1257 punktą.
3. P a v e d u 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.
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.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė
Armonaitė

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Renata Grigoravičienė

Aušrinė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius , LT01104 VIlnius, LTU (2021-12-14 09:04:13)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl subsidijos, išmokėtos pareiškėjui VšĮ Globos ir
priežiūros centrui, susigrąžinimo, Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 18 d.
įsakymo Nr. 4-211 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms
pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19
nukentėjusioms įmonėms“ pakeitimo Ir Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m.
balandžio 30 d. įsakymo Nr. 4-367 „Dėl papildomos
subsidijos skyrimo įmonėms pagal priemonę
„Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“
pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-12-13 Nr. 4-1301

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Aušrinė Armonaitė, Ekonomikos ir inovacijų ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-12-13 14:29:39 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-12-13 14:29:44 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-11 09:21:22–2023-12-11 09:21:22

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Mažena Lavrinavičienė, Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-12-13 15:17:42 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-12-13 15:18:15 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-11-05 13:55:06–2025-11-04 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius

-

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2021(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
12-14 09:04:13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir 2021-12-14 09:04:13 atspausdino Renata
ją atspausdinęs darbuotojas
Grigoravičienė
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

