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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO
RĖMIMO FONDO 2018 METŲ ATASKAITAI IR 2019 METŲ SĄMATOS
PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 28 d. Nr. T2-92
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17
punktu ir Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų, patvirtintų
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo“ 17.3 papunkčiu, Jurbarko rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2018 metų ataskaitai
(pridedama).
2. Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2019 metų
sąmatą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-92

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO
2018 METŲ ATASKAITA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-78 „Dėl
pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitai ir 2018
metų sąmatos patvirtinimo“ buvo pritarta 2017 metų ataskaitai ir patvirtinta 2018 metų fondo
sąmata.
2018 m. sausio 1 d. smulkiojo verslo rėmimo fondo (toliau – fondas) lėšų likutis buvo
2 349,80 Eur. Sąmatoje planuotos 2018 metų fondo pajamos – savivaldybės biudžeto lėšos – 10 000
Eur. Visos numatytos lėšos pervestos į fondo sąskaitą.
Verslo rėmimo fondo išlaidos per metus sudarė – 4 665,44 Eur.
Per 2018 metus buvo gauti trys verslo subjektų prašymai pritarti Tauragės teritorinei darbo
biržai teikiamiems Vietinio užimtumo iniciatyvų projektams. Visiems trims projektams fondo
tarybos nariai pritarė.
Dėl išlaidų kompensavimo per metus buvo gauta vienuolika prašymų, septyni prašymai
patenkinti ir lėšos pervestos pareiškėjams. Du prašymai buvo teikti dėl informacijos pateikimo –
informacija buvo pateikta, du prašymai neatitiko fondo nuostatuose ir lėšų panaudojimo taisyklėse
keliamų reikalavimų, todėl išlaidos nebuvo kompensuotos.
Organizuojant kasmetinį renginį „Geriausios įmonės 2017“ skirta 750,00 Eur iš dalies
kompensuoti patirtas išlaidas.
Mokomųjų–pažintinių kelionių ir mokymų išlaidoms iš dalies kompensuoti skirta 2 000,00
Eur.
Kreditui (lizingui) įforminti, kredito (lizingo) palūkanoms iš dalies kompensuoti panaudota
15,44 Eur, darbo įrankių įsigijimo, darbo vietų įkūrimo, projektinės dokumentacijos rengimo
išlaidoms iš dalies kompensuoti panaudota – 1 900,00 Eur.
Informacija pagal kiekvieną sąmatos vykdymo straipsnį pateikiama lentelėje.
Eil.
Nr.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Priemonės pavadinimas
PAJAMOS
Likutis 2018 m. sausio 1 d.
Savivaldybės biudžeto lėšos (iki 4 proc. surinkto žemės ir
žemės nuomos mokesčio už praėjusius metus)
Kitos teisėtai gautos fondo lėšos
Iš viso:
Verslo skatinimo, projektų rengimo, naujų darbo vietų
įkūrimo, darbo įrankių ar gamybos priemonių įsigijimo
išlaidoms iš dalies kompensuoti
Verslo ugdymo priemonėms iš dalies kompensuoti
Stichinių nelaimių padarinių nuostoliams iš dalies
kompensuoti
Savanoriškos
veiklos
išlaidoms
darbdaviams,

2018 m.
sąmata

2018 m.
įvykdymas

2 349,80

2 349,80

10 000,00

10 000,00

0,00
12 349,80
6 894,80

0,00
12 349,80
1 915,44

4 000,00
1 000,00

2 750,00
0,00

450,00

0,00

5.

dalyvaujantiems jaunuolių darbo įgūdžių ugdymo projekte,
kompensuoti
Fondo aptarnavimo išlaidoms padengti
Iš viso:
Likutis 2019 m. sausio 1 d.

5,00
12 349,80
0,00

0,00
4 665,44
7 684,36

Smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d. – 7 684,36 Eur.

Smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos pirmininkas

Saulius Meškauskas

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-92

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO
2019 METŲ SĄMATA

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

2019 m. sąmata
(Eur)

PAJAMOS
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Likutis 2019 m. sausio 1 d.
Savivaldybės biudžeto lėšos (iki 4 proc. surinkto žemės ir žemės
nuomos mokesčio už praėjusius metus)
Kitos teisėtai gautos fondo lėšos
Iš viso
IŠLAIDOS
Verslo skatinimo, projektų rengimo, naujų darbo vietų įkūrimo, darbo
įrankių ar gamybos priemonių įsigijimo išlaidoms iš dalies
kompensuoti
Verslo ugdymo priemonėms iš dalies kompensuoti
Stichinių nelaimių padarinių nuostoliams iš dalies kompensuoti
Savanoriškos veiklos išlaidoms darbdaviams, dalyvaujantiems
jaunuolių darbo įgūdžių ugdymo projekte, kompensuoti
Fondo aptarnavimo išlaidoms padengti
Iš viso
Likutis 2020 m. sausio 1 d.

____________________

7 684,36
10 000,00
0,00
17 684,36
4 574,36
12 000,00
1 000,00
100,00
10,00
17 684,36
0,00
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