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ĮVADAS 
 

VšĮ “Versli Lietuva” (toliau – Įstaiga), įgyvendindama Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano krypties “Verslo sąlygų ir investicinės 

aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas“ priemonę 4.2.3.2. 

„Verslumo skatinimo gerosios patirties pavyzdžių savivaldybėse analizė ir 

rekomendacinių gairių visoms savivaldybėms parengimas“, išanalizavo visų 

savivaldybių, turinčių smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) paramos 

fondus/programas bei jų tvarkos aprašus, atliko daugiau kaip 300 SVV subjektų 

apklausą apie taikomų priemonių realią naudą jų verslui bei pateikia rekomendacines 

gaires šių programų tobulinimui. 

Verslumo skatinimo paramos programų/fondų savivaldybėse tikslas - skatinti 

savarankiško užimtumo siekiančius fizinius asmenis bei įmones kurti ir plėtoti smulkųjį 

bei vidutinį verslą regionuose, siekiant išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas. 

Šios rekomendacinės gairės nustato prioritetines verslo paramos kryptis, 

taisytinas sritis bei apžvelgia paramos panaudojimo monitoringą. 

Siektinas rezultatas – veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius regionuose, 

tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, 2020 metais 29 vnt. 

Uždaviniai: 

1. Atlikti SVV apklausą „Savivaldybių taikomų verslumo skatinimo priemonių 

nauda verslininkams“ ir nustatyti naudingiausius bei efektyviausius verslumo 

skatinimo instrumentus. 

2. Išanalizuoti ir įvertinti šiuo metu galiojančias savivaldybių SVV paramos 

priemones, finansavimo įmonėms teikimo sąlygas bei atrasti gerosios praktikos 

pavyzdžius. 

3. Suorganizuoti 10-ties savivaldybių atstovų bei vietos verslininkų susitikimus – 

diskusijas, siekiant pristatyti gerosios praktikos kitose savivaldybėse 

pavyzdžius bei užmegzti dialogą tarp savivaldybės atstovų ir verslininkų ieškant 

reikalingiausių verslo skatinimo priemonių. 

Diskusijų su verslininkais ir savivaldybių atstovais metu, buvo įvardintos 

bendros SVV verslumo problemos Lietuvos mastu: jaunimo emigracijos sąlygota 
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menka vartotojų perkamoji galia, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas bei dideli 

mokesčiai. Kaip svarbiausios paramos priemonės įvardintos: 57 proc. respondentų 

nurodė, jog parama reikalingiausia įmonės įsikūrimo stadijoje, 68 proc.  SVV įmonių 

vadovų pažymėjo, kad, steigiant naują darbo vietą, ypatingai svarbi savivaldybės 

pagalba įsigyjant naują įrangą, o pačią didžiausią problemą įvardijo – nelankstų 

taikomų priemonių prieinamumą. 

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais bei gerosios praktikos pavyzdžių Lietuvoje 

įvertinimu ir pristatymu dešimtyje savivaldybių, jau rengiamos naujos smulkaus verslo 

skatinimo priemonių programos bei teikiami siūlymai šių miestų Taryboms keisti / 

papildyti verslo skatinimo dokumentus. 

  



4 
 

1. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO  SUBJEKTŲ APKLAUSA 

 

Smulkiojo ir vidutinio verslo samprata Lietuvoje šiuo metu atitinka Europos 

Komisijos rekomendacijas ir yra apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio 

verslo plėtros įstatyme, kurio nauja redakcija įsigaliojo 2017 m. gegužės 1 d. SVV 

įmonių verslo dydžiui Lietuvoje matuoti yra naudojami Europos Sąjungoje (toliau - ES) 

priimtų kriterijų pavyzdžiai, kaip darbuotojų skaičius, pardavimų apimtys, turto dydis.  

  Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių 
sąlygų: 

Įmonės tipas Darbuotojų skaičius Metinės pajamos 
neviršija mln. Eur 

Turto balansinė vertė 
neviršija mln. Eur 

Labai maža įmonė >10 2 mln. 2 mln. 

Maža įmonė >50 10 mln. 10 mln. 

Vidutinė įmonė >250 50 mln. 43 mln. 

 

SVV apklausos metu siekta išnagrinėti regioninių savivaldybių taikomas 

verslumo skatinimo priemones, jų populiarumą, žinomumą bei realią naudą SVV 

subjektams. Tyrimo metu elektroniniu būdu, bendradarbiaujant su Savivaldybių 

asociacija bei regionuose veikiančiais verslo informacijos centrais, buvo išsiųstas 

prašymas SVV subjektams užpildyti virtualią apklausos anketą (žr. Priedas Nr. 1). 

Apklausoje dalyvavo 314 SVV subjektų iš įvairių Lietuvos savivaldybių: 

Marijampolės, Alytaus, Tauragės, Klaipėdos raj., Kaišiadorių, Rokiškio, Utenos, 

Elektrėnų, Kėdainių, Radviliškio, Anykščių, Pasvalio ir kt.  

Didžioji dalis respondentų (244 vnt.) – įmonių savininkai arba vadovai. Likusieji 

(56 vnt.) -  dirbantys su individualia veikla bei (14 vnt.) ketinantys steigti įmones.  

Į klausimą „Kaip manote, ar Jūsų savivaldybė skiria pakankamai dėmesio 

verslumo skatinimui?“ didžioji dalis apklaustųjų (112 vnt., t. y. 35,7%) pažymėjo „Ne, 

skiriama per mažai dėmesio“, 78 (24,8%) respondentai mano, jog „Pakankamai, bet 

galėtų labiau atsižvelgti į verslo poreikius“. Respondentų atsakymai išsidėstė taip: 
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Diagrama Nr. 1 

Atkreiptinas dėmesys, analizuojant savivaldybių verslo skatinimo programas, 

jog absoliuti dauguma šių programų bei finansuojamų priemonių sukonstruotos bei 

savivaldybių Tarybų patvirtintos prieš 3 metus ar anksčiau. To pasekoje, 

finansuojamos priemonės verslui pradėti bei plėsti nebeatitinka verslo poreikių. 

Šią prielaidą pagrindžia apklaustųjų atsakymai į kitus du klausimus: „Kokias 

verslo finansavimo priemones žinote?“ – savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo 

paramos/rėmimo fondą savivaldybėse žino 64% respondentų (žr. Lentelė Nr. 1), 

tačiau juo pasinaudojo tik 36% apklaustųjų (žr. Diagrama Nr. 2). 

Priemonės Respondentai (vnt.) 
Respondentai 

(proc.) 

Darbo biržos priemonę „Darbo vietų steigimo (pritaikymo) 
subsidijavimas“ 

245 78% 

Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo paramos/rėmimo 
fondą 

202 64% 

Darbo biržos priemonę „Savarankiško užimtumo rėmimas“ 124 39% 

Invegos priemonę „Palūkanų kompensavimas“ 115 37% 

Invegos priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020” 
(paskolos iki 25000 Eur) 

113 36% 

Invegos teikiamas garantijas smulkiam ir vidutiniam verslui 92 29% 

Invegos priemonę „Darbuotojų mokymų kompensavimas“ 54 17% 

Invegos priemonę „Parama darbui“ 44 14% 

Lentelė Nr. 1 
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Diagrama Nr. 2. Ar žinote apie Jūsų savivaldybėje esantį smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 

fondą/programą? 

 

Įmonės, pasinaudojusios savo savivaldybės SVV fondu/programa (viena ar 

keliomis priemonėmis) nurodė, jog finansinę paramą gavo šioms patirtoms išlaidoms 

(žr. Lentelė Nr. 2): 

Priemonė Respondentai 
(vnt.) 

Respondentai 
(proc.) 

Įmonės steigimo išlaidų dalinis/pilnas padengimas 50 37% 

Įrangos įsigijimo dalinis/pilnas kompensavimas, kai įmonėje sukuriama 
nauja darbo vieta 

46 34% 

Paskolos palūkanų dalinis padengimas 25 18% 

Įmonės darbuotojų mokymo išlaidų dalinis padengimas 23 17% 

Kita 17 13% 

Parodos išlaidų dalinis padengimas 15 11% 

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis padengimas 13 10% 

Subsidija verslo idėjai įgyvendinti 13 10% 

Darbų saugos mokymų dalinis/pilnas padengimas 9 7% 

Rinkodaros priemonių (prekės ženklo, logotipo, įmonės stiliaus, reklamos) 
formavimo ir įdiegimo išlaidų dalinis/pilnas padengimas 

8 6% 

Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti parengimo 
išlaidų dalinis/pilnas padengimas 

8 6% 

Įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis/pilnas 
padengimas 

4 3% 

Detaliųjų planų rengimo išlaidų dalinis/pilnas padengimas 3 2% 

Projektavimo darbų, projektinės dokumentacijos parengimo išlaidų 
dalinis/pilnas padengimas 

2 1,5% 

Prekės ženklo, dizaino, išradimo patentavimo paslaugų pilnas/dalinis 
padengimas 

1 0,7% 

Lentelė Nr. 2 

 

Akivaizdu, jog dažniausiai respondentai kreipėsi į savo savivaldybės verslo 

paramos fondą dėl įmonės steigimo išlaidų kompensavimo. Tačiau, remiantis 

respondentų išsakyta nuomone,  ši paramos priemonė nedaro jokios ženklios įtakos 

jų verslui, nes atsidūrė tik 8 vietoje pagal priemonių naudingumą (žr. Lentelė Nr. 3). 

Daugiausia naudos verslui suteikia įrangos įsigijimo dalinis/pilnas kompensavimas. 

Šią paramos priemonę sėkmingai taiko Tauragės raj. savivaldybė (žr. Lentelė Nr. 3): 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Respondentai 
(vnt.) 

Respondentai 
(proc.) 

1. Įrangos įsigijimo dalinis/pilnas kompensavimas, kai 
įmonėje sukuriama nauja darbo vieta 

213 68% 

2. Subsidija verslo idėjai įgyvendinti 178 57% 

3. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų 
fondų gauti parengimo išlaidų dalinis/pilnas 
padengimas 

163 48% 

4. Paskolos palūkanų dalinis padengimas 131 42% 

5. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis padengimas 115 37% 

6. Dalyvavimo parodose parodos ploto nuomos ir dalyvio 
mokesčio išlaidų padengimas 

108 34% 

7. Įmonės darbuotojų mokymo išlaidų dalinis padengimas 106 34% 

8. Įmonės steigimo išlaidų dalinis/pilnas padengimas 103 33% 

9. Interneto svetainės/el.parduotuvės sukūrimo ir palaikymo 
(Google AdWords, SEO) išlaidų dalinis padengimas 

91 29% 

10. Beprocentinių paskolų išdavimas smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms 

89 28% 

11. Rinkodaros priemonių (prekės ženklo, vizitinių, reklamos) 
formavimo  išlaidų dalinis/pilnas padengimas 

88 28% 

12. Darbų saugos mokymų dalinis/pilnas padengimas 82 26% 

13. Projektavimo darbų, projektinės dokumentacijos parengimo 
išlaidų dalinis/pilnas padengimas 

73 23% 

14. Prekės ženklo, unikalaus dizaino, išradimo patentavimo 
paslaugų išlaidų kompensavimas 

58 19% 

15. Detaliųjų planų rengimo išlaidų padengimas 41 13% 

16. Kita 20 6% 

Lentelė Nr. 3. Jūsų nuomone, kurios verslo finansavimo priemonės būtų pačios naudingiausios 

ir efektyviausios verslui? Galite pažymėti daugiau nei 1 pasirinkimo variantą. 

 

Verslininkai skiltyje „Kita“ pateikė pasiūlymų ir pastabų, ką, jų nuomone, būtina 

keisti skatinant verslumą savivaldybėse (žr. Lentelė Nr. 4). 

Bendros pastabos Pasiūlymai taikomoms priemonėms 

„Priemonių pasirodo nemažai ir visos sveikintinos. 
Tačiau manau, kad daugelio pradedančiųjų ir ne tik 
verslininkų žinios apie tokias priemones nepasiekia 
greitai ir kokybiškai. Manau, kad būtinas optimalesnis, 
bent jau naujų verslų savininkų švietimas, kontaktas su 
jais.“ 

„Įrangos įsigijimo dalinis/pilnas padengimas neturėtų 
būti ribojamas laiko intervalu: mes negalime suplanuoti 
sukurti darbo vietą ir pasinaudoti parama iki vasario 
mėnesio pabaigos ar panašiai. Mes kuriam darbo vietą 
pagal poreikį, ne pagal metų laikus ar mėnesius. 
Nepavyksta pasinaudoti šia priemone jau kelinti 
metai.“ 

„Per mažos sumos kompensuojamos.“ Kompensuoti „Pirmų gaminių - pavyzdžių sukūrimo 
išlaidas“ 

„Trūksta dalinio prisidėjimo įgyvendinant ES fondų 
remiamus projektus.“ 

„Buhalterinės apskaitos programos įsigijimo išlaidų 
kompensavimas; Kompetetingų buhalterinių paslaugų 
išlaidų, per pirmus veiklos metus, kompensavimas.“ 

„Mokesčių mažinimas inovatyvioms įmonėms, viešų 
laboratorijų ("hackspace") kūrimas ir rėmimas.“ 

„Domina nors dalinis patalpų remonto kompensavimas 
savo verslo plėtojimui.“ 

„Bendras savivaldybės palaikymas ir biurokratinių 
kliūčių mažinimas steigiamam ar vystomam verslui.“ 

„Reikalingos paskolos nuo 20 000 Eur.“ 

„Mažiau biurokratijos.“ „Neįgaliųjų ir į darbą važiuojančiųjų rėmimas.“ 

„Sukurtų priemonių prieinamumas nelankstus.“   

„Neapmokestinti reklamos ant įmonės pastato: 
reklama didina apyvartą, o jos nesant – mažėja 
klientų.“ 

 

Lentelė Nr. 4 
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2. SAVIVALDYBIŲ GERIEJI PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI 

 

Apklausoje dalyvavę SVV subjektai naudingiausiomis ir prioritetinėmis 

paramos sritimis įvardijo šias tris priemones:  

 įrangos įsigijimo kompensavimą naujų darbo vietų kūrimui; 

 subsidijas verslo idėjos įgyvendinimui; 

 verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti 

parengimo išlaidų dalinį padengimą. 

Įrangos įsigijimo kompensavimas. SVV yra pagrindinis naujų darbo vietų 

kūrėjas bei užimtumą skatinantis veiksnys regionuose, o jų gausa skatina ekonomikos 

lankstumą bei inovacijų diegimą: konkuruodamos įmonės ieško efektyvesnių gamybos 

būdų bei naujų rinkų.  

Tauragės rajono savivaldybė, siekdama paskatinti naujų darbo vietų steigimą 

bei gyventojų užimtumą, 2015 m., Tarybai pritarus, įtraukė naują priemonę į Smulkaus 

ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašą: 

„naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, 

būtinoms darbo priemonėms ir įrangai pirkti ir montuoti, dalinis kompensavimas - gali 

kreiptis verslo subjektai, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo 

datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją pilnu 

etatu. Vienai įkurtai naujai (papildomai) darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet 

ne daugiau kaip 2000 Eur (du tūkstančiai eurų) dalinė kompensacija (išlaikant darbo 

vietą ne mažiau kaip dvejus metus). Vienam verslo subjektui per kalendorinius metus 

finansinė parama naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų kompensavimui neturi viršyti 4000 

eurų (keturi tūkstančiai eurų). Siekiant gauti finansavimą šiai paramos formai, būtina 

pateikti pirktos įrangos (naujos ir/ar naudotos), įsigytų darbo priemonių, reikalingų 

darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkimo dokumentus, technologinį darbo 

proceso aprašymą, steigiamoje (įsteigtoje) darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų 

aprašymą, tris komercinius pasiūlymus bei įrangos draudimo poliso kopiją.“ 

 Ši priemonė, atsižvelgiant į verslininkų pastabas, buvo kelis kartus koreguota 

ir supaprastinta jos teikimo procedūra. Be to, Tauragės rajono savivaldybė, įvertinusi 

šios priemonės naudą tiek verslui, tiek savivaldybei, nuosekliai didina investicijas į 

įmonių plėtrą:  2015 m. miesto Taryba skyrė 30 000 Eur SVV paramos programai; 
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2016 – 53 717,98 Eur (sukurta 18 naujų darbo vietų 14-oje įmonių); 2017 m. – 90 000 

Eur.  2017 metais per pirmąjį kvietimą teikti paraiškas dėl paramos buvo paskirstyti  

74 450,17 Eur, sukurtos 24 naujos darbo vietos 16-oje įmonių. 

 Tauragės raj. savivaldybės aktyvios priemonės kurti naujas darbo vietas bei 

gyventojų užimtumą, remiantis Statistikos departamento duomenimis, pasiteisino - 

gyventojų užimtumo rodikliai nuolat auga: 2015 m. 17,4 (tūkst.), 2016 m. 18,0 (tūkst.)1. 

Tad Tauragės rajono savivaldybė susidūrė su nauju, tik didmiesčiams būdingu, iššūkiu 

– 2016-aisiais pirmą kartą pritrūko vietų vaikų darželiuose. 

Verslo konkurencingumo didinimas yra neatsiejamas nuo žmogiškųjų išteklių 

plėtros. Tuo tarpu Lietuvos regionuose veikiantys verslai, lyginant su didžiaisiais 

miestais, kovoja nelygioje konkurencinėje kovoje: vyrauja nuolatinis kvalifikuotų 

darbuotojų stygius. Todėl ne tik nacionaliniu, bet ir vietos valdžios lygiu būtina teikti 

pagalbą verslininkams, kuriantiems naujas darbo vietas, nes tai pamatinis veiksnys, 

nuo kurio priklauso įmonių veiklos efektyvumas.  

Subsidijos verslo idėjų įgyvendinimui. Antrąją paramos priemonę, kurią 

apklausti SVV subjektai nurodė kaip ypač naudingą – subsidijos verslo idėjos 

įgyvendinimui - sėkmingai taiko Kauno miesto savivaldybė, organizuodama konkursą 

„Kauno startuoliai“.  

Analitikai nurodo, jog darbo jėgos aktyvumas ir lankstumas yra tiesiogiai susijęs 

su gamybos ir paslaugų sektoriuje naudojamų modernių technologijų ir inovacijų lygiu, 

kurios reikalauja didesnio darbo jėgos prisitaikymo,  aukštesnės kvalifikacijos ir 

techninių įgūdžių. Tad užimtumo galimybių regione ir darbo jėgos konkurencingumo 

didinimas ilgalaikėje perspektyvoje turėtų būti siejamas su investicijomis į naujų 

technologijų ir inovacijų plėtrą.   

2015 m. Kauno miesto taryba sprendimu Nr. 629  patvirtino  Jaunimo verslo 

skatinimo programą „Kauno startuoliai“, kuri skirta labai mažoms verslo įmonėms ar 

verslą pradėti ketinantiems fiziniams asmenims, pageidaujantiems gauti paramą 

verslo idėjai įgyvendinti. Pagrindinis programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas 

                                                           
1 Statistikos departamentas: 

https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/Gyventoju_uzimtumas_ir_nedarbas.pdf 

 

https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/Gyventoju_uzimtumas_ir_nedarbas.pdf
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jaunimui plėtoti inovatyvų verslą, skatinti Verslo idėjų kūrimą ir prisidėti prie jų 

įgyvendinimo Kauno mieste. 

2017-aisiais „Kauno startuoliai“ sulaukė 49 paraiškų. Nuo praėjusių metų jos 

biudžetas buvo padidintas iki 100 tūkst. eurų, o vertinti idėjas ėmėsi specialiai tam 

suburta įvairių sričių profesionalų komisija, kurią sudarė bankininkai, investuotojai, 

verslininkai ir kiti kompetentingi ekspertai. 

Alytaus miesto savivaldybė, atsižvelgusi į SVV subjektų apklausos metu 

išsakytus pageidavimus dėl paramos skyrimo bei įkvėpta sėkmingo „Kauno startuoliai“ 

pavyzdžio, taip pat nusprendė dalį Smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondo lėšų 

(20 000 Eur) skirti verslumo skatinimo konkursui „Verslumo manija“. Konkurso tikslas 

- sudaryti palankias sąlygas plėtoti naują (inovatyvų) verslą, skatinti verslo idėjų kūrimą 

ir prisidėti prie jų įgyvendinimo Alytaus mieste. Pirmąsias tris prizines vietas laimėję 

konkurso dalyviai tiek fizinių asmenų kategorijoje, tiek juridinių asmenų kategorijoje 

bus apdovanoti finansinėmis injekcijomis tolimesnei verslo plėtrai. 

Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti 

parengimo išlaidų kompensavimas. Šią paramos priemonę taiko arba anksčiau 

taikė absoliuti dauguma savivaldybių, turinčių SVV paramos fondus, tačiau susitikimų 

su savivaldybių atstovais metu išsiaiškinta, jog įmonių, pasinaudojusių šia paramos 

galimybe, tik kelios per metus, tad dauguma savivaldybių šios priemonės atsisakė. 

Kertinės priežastys, kurias įmonių savininkai nurodė, kodėl šia priemone 

nesinaudojama: 

 daugumoje regionų nėra profesionalių, kompetentingų įmonių, padedančių 

parengti verslo planus ES paramai gauti, o vykti į didmiesčius konsultacijoms 

nepakanka laiko; 

 verslo planus padedančių parengti profesionalių įmonių paslaugos kainuoja 

nuo 1 500 Eur. Tuo tarpu savivaldybių teikiamos kompensacijos šioms 

išlaidoms pernelyg menkos, tad neverta pildyti visus reikiamus paramai gauti 

dokumentus. Pavyzdžiui, Marijampolės m. savivaldybė už verslo plano 
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parengimą kompensuoja iki 400 Eur, bet ne daugiau kaip 50% išlaidų2; Šakių 

rajono savivaldybė solidesnę sumą – iki 1000 Eur3; 

 laikotarpis nuo paraiškos pateikimo atsakingai institucijai iki galutinio sprendimo 

priėmimo dėl paramos (ne)skyrimo trunka iki 6 mėnesių, tuo tarpu pradedant 

arba plečiant verslą finansavimas reikalingas kaip įmanoma greičiau, tad 

regionų verslininkai ieško alternatyvių finansavimo šaltinių. 

Paskolų teikimas. Dvi savivaldybės Lietuvoje: Kėdainių ir Šakių rajono, 

suteikia SVV subjektams paskolas iš savivaldybės SVV paramos fondo. 

Kėdainių rajono savivaldybė teikia paskolas SVV subjektams iki 30 000 Eur 

trejų metų laikotarpiui bei vienerius metus kompensuoja šios paskolos palūkanas4. 

Kitaip tariant, savivaldybė pirmuosius metus nemokamai paskolina lėšų įmonėms jų 

verslo plėtrai. SVV subjektas, norintis gauti šią paskolą, pateikia verslo planą bei kitus 

dokumentus Kėdainių Turizmo ir verslo informacijos centrui, kuris organizuoja šios 

paraiškos svarstymą Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijoje (toliau – Komisija). 

Komisijai pritarus, paraiška teikiama tvirtinti Kėdainių rajono Tarybai. Gavus Tarybos 

pritarimą paskolos skyrimui, pareiškėjas pasirašo paskolos sutartį su „Swedbank“ 

Kėdainių padaliniu, kuris administruoja savivaldybės Fondą, ir gauna paskolą. 

Procedūra užtrunka kelis mėnesius, kadangi reikalingas Tarybos pritarimas, tačiau 

priemonė įgyvendinama sėkmingai: 2016-aisiais metais išduotos 4 paskolos 

įmonėms, iš viso paskolinta suma: 75 250 Eur, 14 įmonių grąžino paskolas, iš viso    

61 266,42 Eur bei 2 įmonėms buvo kompensuotos paskolų palūkanos5.  

2017-aisiais metais Kėdainių Turizmo ir verslo informacijos centrui jau pateiktos 

5 paraiškos dėl paskolos suteikimo. 

                                                           
2 Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-224 redakcija: 
http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=45822 
 
3 Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-210 redakcija: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=3101a470607911e79198ffdb108a3753  
4 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 12 d. sprendimas Nr.TS-290: 
http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Parama-smulkiam-verslui 
 
5 Kėdainių rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo ataskaita už 2016 m. (2016 m. gruodžio 31 d.) 

http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=45822
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=3101a470607911e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=3101a470607911e79198ffdb108a3753
http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Parama-smulkiam-verslui
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Šakių rajono savivaldybė nuo 2017 m. liepos mėnesio teikia paskolas iki 10 000 

Eur ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui6. Paskolos grąžinimą pareiškėjas turi užtikrinti 

įkeičiamu apdraustu turtu arba INVEGOS garantija. Paskolos gavėjui, grąžinus ne 

mažiau kaip 25 proc. paskolos, grąžinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam 

kaip 12 mėnesių laikotarpiui. 

Siekiant didinti SVV sektoriaus konkurencingumą, tikslinga skatinti įmonių 

kooperaciją stambesnių užsakymų ar projektų vykdymui. SVV subjektas, norėdamas 

konkuruoti su stambesnėmis organizacijomis, neišvengiamai turi orientuotis į 

inovatyvias technologijas, naujų rinkų paieškas bei klasterizaciją, išnaudojant 

asocijuotas struktūras bei dalyvaujant tarptautinėse misijose. Pavyzdžiui, Plungės 

rajono savivaldybės SVV rėmimo tvarkos apraše numatyti prioritetai išlaidų 

kompensavimui asocijuotoms arba ne asocijuotoms verslo grupėms, 

atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams ir prisistatantiems kaip 

Plungės rajono SVV subjektai7. 

Bendra priemonių visuma sukuria finansinės paramos instrumentus, 

leidžiančius įmonėms steigtis ir plėtoti savo verslą, geriau pasinaudoti esamais 

finansiniais ištekliais sukuriant naujas darbo vietas, todėl savivaldybėms būtina 

užmegzti glaudų dialogą su vietos verslininkais, išsiaiškinti jų plėtros indikatorius ir 

turimus SVV paramos fondus pritaikyti prie verslo poreikių. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-210 redakcija: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=3101a470607911e79198ffdb108a3753  
7 Plungės rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, 
2017 m. liepos 27 d.  sprendimo Nr. T1-165 redakcija: 
file:///C:/Users/STEBUL~1/AppData/Local/Temp/Tvarkosaprašas20170727.pdf  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=3101a470607911e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=3101a470607911e79198ffdb108a3753
file:///C:/Users/STEBUL~1/AppData/Local/Temp/Tvarkosaprašas20170727.pdf


13 
 

3. REKOMENDACINĖS GAIRĖS 

 

Valstybė siūlo daugybę paramos priemonių ir formų SVV plėtrai, kurios 

prisideda prie verslo efektyvumo didinimo ir SVV sektoriaus pokyčių Lietuvoje. Kasmet 

skiriami Valstybės biudžeto asignavimai įvairioms programoms. Verslininkai paramą 

gali gauti tiesiogiai teikdami paraiškas arba netiesiogiai – per įstaigų, gavusių paramą, 

projektus.  

Viena iš pagrindinių SVV įmonių plėtros kliūčių – sudėtinga prieiga prie 

reikalingų finansavimo šaltinių: 

1. Maža parama – didelė biurokratija. Siūloma supaprastinti paramos teikimą, 

atsisakant nereikalingų dokumentų surinkimo iš įvairių institucijų: 

1.1. įmonės registracijos pažymėjimo kopija. Siekiant įsitikinti, jog įmonė 

įregistruota ir jos statusas nėra pakeistas į bankrutuojanti, likviduojama, 

reorganizuojama ar išregistruota, informacija gali būti patikrinta paties  

savivaldybės darbuotojo šiame tinklalapyje: 

http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php arba prisijungus prie 

www.creditinfo.lt  sistemos. Be to, reikalavimas pateikti įmonės registracijos 

pažymėjimo kopiją neturi pagrindo, nes, įregistruojant įmonę elektroniniu 

būdu, registracijos pažymėjimas apskritai nėra išduodamas; 

1.2. įmonės įstatų/nuostatų kopijos. Siūloma atsisakyti reikalavimo pateikti 

įmonės įstatus/nuostatus, nes įmonių veiklos tikslus bei EVRK kodą galima 

pasitikrinti per www.creditinfo.lt arba www.rekvizitai.lt; 

1.3. pažyma iš „Sodros“. 

Savivaldybės darbuotojai, 

priimantys paraišką dėl paramos 

skyrimo, gali įsitikinti, jog SVV 

subjektas (ne)skolingas „Sodrai“ 

čia: 

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ 

http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
http://www.creditinfo.lt/
http://www.creditinfo.lt/
http://www.rekvizitai.lt/
https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
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1.4. pažyma iš Valstybinės mokesčių 

inspekcijos. Savivaldybės darbuotojai, 

priimantys paraišką dėl paramos skyrimo, gali 

įsitikinti, jog SVV subjektas (ne)skolingas VMI 

paraiškos pateikimo įvedęs subjekto 

duomenis pateiktoje svetainėje ir 

išsaugodamas ekrano vaizdą: 

http://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-

vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-

turintys-mokestine-nepriemoka  

 

 

 

2. Savivaldybės SVV parama privalo papildyti, o ne dubliuoti valstybės paramos 

programas verslui. Dažniausiai pasitaikančios priemonės – palūkanų bei 

darbuotojų/vadovų mokymo išlaidų kompensavimas: 

2.1. rekomenduojama savivaldybėms informuoti bei skatinti verslininkus naudotis 

„INVEGOS“ palūkanų kompensavimo priemone „Palūkanų 

kompensavimas“: http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/ ir tik nesant 

galimybės pasinaudoti šia galimybe, kompensuoti įmonės paskolos palūkanas 

iš savivaldybės SVV paramos fondo; 

2.2. rekomenduojama savivaldybėms informuoti bei skatinti verslininkus naudotis 

„INVEGOS“ priemone „Darbuotojų mokymų kompensavimas“: 

http://invega.lt/lt/kompetenciju-vauceris/. Pagal šią priemonę skiriama iki 4500 

Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti. Įmonės darbuotojai 

gali mokytis 12 mėnesių laikotarpyje; 

2.3. verslininkai, siekiantys kelti savo kompetenciją eksporto, įmonės strategijos, 

rinkodaros ir daugybe kitų temų turi galimybę naudotis priemone “Verslo 

konsultantas LT”: http://invega.lt/lt/verslo-konsultantas-lt/. Pagal šią 

priemonę verslininkai, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiantys ne 

ilgiau kaip 3 metus, gali gauti 2000 Eur verslo konsultacijų išlaidoms 

kompensuoti; 

2.4. Informuoti ir skatinti verslininkus, įdarbinusius darbinės patirties neturinčius 

jaunuolius nuo 18 iki 29 m. arba vyresnius nei 54 metų amžiaus žmones, 

http://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-turintys-mokestine-nepriemoka
http://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-turintys-mokestine-nepriemoka
http://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-turintys-mokestine-nepriemoka
http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/
http://invega.lt/lt/kompetenciju-vauceris/
http://invega.lt/lt/verslo-konsultantas-lt/
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neturėjusius darbo 6 mėnesius, pasinaudoti priemone “Parama darbui”: 

http://invega.lt/lt/darbo-uzmokescio-kompensavimas/ ir susigrąžinti 23,3 proc. 

nuo apskaičiuoto minėtų asmenų atlyginimo už kiekvieną mėnesį. 

Kompensacijos laikotarpis iki 24 mėnesių. 

3. Aktyviai viešinti savivaldybės paramos teikimo verslui galimybes bei asmenų, 

pasinaudojusių šia parama, verslo sėkmės istorijas,  per socialinius tinklus bei 

vietinę žiniasklaidą. Informacijos talpinimas apie SVV paramos fondą tik 

savivaldybės tinklalapyje bei verslo informacijos centruose neužtikrina šios 

priemonės žinomumo ir ypač nepasiekia jaunimo, todėl būtina pereiti į mobilius 

įrenginius ir teikti informaciją šiuolaikiškomis priemonėmis. Rekomenduotina 

pagaminti informacijos bukletus apie savivaldybės paramą bei finansuotinas sritis 

ir juos platinti per „Registrų centras“ filialus, notarų biurus, mokymo įstaigas, 

kultūros centrus ir kt. vietas. 

4. Suteikti galimybę SVV subjektams, prašantiems paramos iš savivaldybės paramos 

fondo, paraišką bei su ja susijusius dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu ir  

pateikti elektroniniu būdu, t. y. neatvykstant į savivaldybę.  

5. Supaprastinti paraiškų formą gauti paramą iš savivaldybės SVV paramos fondo. 

Priede Nr. 2 pateikiamas siūlomas paraiškos pavyzdys.  

  

http://invega.lt/lt/darbo-uzmokescio-kompensavimas/
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PRIEDAS NR. 1 
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PRIEDAS NR. 2 

PARAIŠKA PARAMAI IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PARAMOS FONDO GAUTI 

_______________ 

1. Informacija apie pareiškėją 

1.1. Įmonės pavadinimas/Pareiškėjo vardas, pavardė 

1.2. Įmonės kodas/Pareiškėjo asmens kodas 

          

1.3.  Registracijos adresas 

 

1.4. Telefonas, el. paštas  

 

1.5. Banko sąskaitos Nr. 

 

1.6. EVRK kodas/veikla, kuria pareiškėjas užsiima 

 

 

Finansavimo poreikiai  

2. Prašau savivaldybės paramos šioms patirtoms išlaidoms: 

Finansavimo priemonė Prašoma paramos suma, Eur 

 įrašykite finansavimo priemonę, pvz.  

Įrangos įsigijimo kompensacija 

 

 įrašykite finansavimo priemonę  

 įrašykite finansavimo priemonę  

 įrašykite finansavimo priemonę  

 įrašykite finansavimo priemonę  

Iš viso:  

3. Pridedamų dokumentų sąrašas: 

Išlaidas įrodantys dokumentai Lapų sk. 

 Sutarčių kopijos  

 Sąskaitų faktūrų kopijos  

 Apmokėjimo dokumentų kopijos  

 Vaizdinė medžiaga (nuotraukos, skrajutės, kt.)  

 Verslo plano kopija  

Iš viso:  
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Pareiškėjo deklaracija 

 

 .....................................................................................................................................................................................................  
(įmonės vadovo arba  fizinio asmens parašas, vardas, pavardė) 

 

Tvirtinu, kad: 

 šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga; 

 nesu nepažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos 
Respublikos valstybės arba savivaldybių biudžeto lėšų; 

 įregistruotas įmonės buveinės adresas ir pagrindinė veikla yra nurodyti miestą; 

 man nėra iškelta byla dėl bankroto, įmonė nėra likviduojama; 

 įsipareigoju leisti nurodyti savivaldybę administracijai patikrinti pateiktą informaciją visais viešai 
prieinamais kanalais. 


