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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. kovo 25 d.
įsakymą Nr. 4-495 „Dėl subsidijos, išmokėtos pareiškėjai UAB „Plastima“, susigrąžinimo ir
ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 4-326 „Dėl subsidijos
skyrimo įmonėms pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonę „Subsidijos mikroįmonėms“ pakeitimo“:
1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Įgyvendindama Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir
naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d.
nutarimu Nr. 474 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 39, 40, 42 ir 43 punktus ir
atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI) 2022 m. kovo 9 d. raštą Nr. R-1123 „Dėl informacijos pateikimo“ ir 2022 m. kovo
31
d.
raštą
Nr. R-1467 „Dėl 2022-03-09 rašto Nr. R-1123 „Dėl informacijos pateikimo“ patikslinimo“,
kuriuose nurodoma, kad VMI, atlikusi pareiškėjai UAB „PLASTIMA“ (juridinio asmens kodas
125027682) (toliau – Pareiškėjas) suteiktos subsidijos pagal Pareiškėjo 2020 m. gegužės 15 d.
pateiktą Nukentėjusios nuo koronaviruso (COVID-19) įmonės subsidijų paraišką Nr. GSUB-15990
gavimo teisėtumo ir panaudojimo vertinimą, nustatė, kad Pareiškėjas paskelbto karantino dėl
koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu 2020 m. kovo 17 d. grąžino akcininkui paskolos sumą,
gavęs subsidiją, skirtą mikroįmonės likvidumui išsaugoti, Pareiškėjas vienintelio akcininko 2020 m.
lapkričio 4 d. sprendimu Nr. FA2020-T 2020 m. lapkričio 4 ir 24 dienomis akcininkui išmokėjo
dividendus, taip pat kad Pareiškėjas disponavo reikšmingomis nuosavomis lėšomis ir VMI paskolos
grąžinimą akcininkui bei dividendų išmokėjimą vertina kaip faktą, kad Pareiškėjas nesusidūrė su
lėšų trūkumu, o subsidija pagal Aprašą skiriama, siekiant padėti mikroįmonėms įveikti
koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės likvidumą, todėl
Pareiškėjas neatitinka Aprašo 9 ir 10 punktų nuostatų ir turi grąžinti visą išmokėtos subsidijos sumą
– 6 876,72 Eur (šešis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt šešis eurus ir septyniasdešimt du
centus):“.
1.2. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2
„1.1. Pareiškėjas per 90 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo priėmimo dienos privalo grąžinti
išmokėtą subsidijos sumą – 6 876,72 Eur (šešis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt šešis
eurus ir septyniasdešimt du centus) į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
(toliau – Ministerija) sąskaitą Nr. LT964010042402745496;“.
2. 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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