
SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

SKELBIMAS DĖL PROGRAMOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI  

 

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos 

grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis 

įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto 

įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga sąmatų 

skaičiavimo programa „Sistela“.  

Programa yra naudota. Įsigijimo metai – 2020 m. Įranga perduodama 12 mėn. 

laikotarpiui.  

Reikalavimai jaunam verslui: 

1. Verslas privalo būti įregistruotas (Verslo liudijimas ar Nuolatinio Lietuvos 

gyventojo individualios veiklos pažyma išduota ne anksčiau kaip prieš 18 mėn.). Verslo 

liudijimas turi galioti ne mažiau kaip 5 darbo dienas per mėnesį.  

2. Prašoma suteikti įranga turi būti aktuali vykdomam verslui.  

  Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma 

pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos formos ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiamos 

Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama 

adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2023 m. vasario 10 d.  

Jei dėl konkrečios įrangos gauta daugiau kaip 1 paraiška, pirmumas teikiamas 

anksčiau pateiktai teisingai užpildytai paraiškai.  

10. Jei paraiškoje pateikta ne visa prašoma ar neišsami informacija, darbo grupė gali 

prašyti papildyti ar patikslinti informaciją.  

11. Įvertinus pateiktas paraiškas, su laimėjusios paraiškos savininku pasirašomas 

Susitarimas dėl įrangos perdavimo ir naudojimo (susitarimo forma pateikiama 2 priede).  

 

PARAIŠKA  

DĖL ĮRANGOS JAUNAM VERSLUI SUTEIKIMO  

 

Skuodo miesto vietos veiklos grupei   2023 -... - ... 

 

Pareiškėjo vardas, pavardė/ 

Verslo įmonės pavadinimas  

 

Kontaktinis asmuo   

Kontaktiniai duomenys 

(el. pašto adresas, tel. nr.) 

 

Verslo ar individualios veiklos 

pradžios data  

 

Veiklos sritis   

Prašomos suteikti įrangos 

sąrašas 

 

Pagrindimas, kaip konkreti 

įranga bus naudojama   

 

Terminas, kuriam reikalinga 

įranga  

 

mailto:skuodomvvg@gmail.com


  

Pridedami dokumentai   

Verslo įmonės registravimo 

pažymėjimas arba  

Nuolatinio Lietuvos gyventojo 

individualios veiklos pažyma 

arba  Verslo liudijimas  

 

  

 

   

  



 

2 priedas  

ĮRANGOS TEIKĖJAS   ĮRANGOS GAVĖJAS 

Skuodo miesto vietos veiklos grupė    

Kodas 304038065                       

 

 

SUSITARIMAS  

DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO IR NAUDOJIMO 

2023.... Nr.  

Skuodas  

 

Projekto dalyvis –  

Veiklos sritis –  

Veiklos pradžia –  

 

Įrangos įsigijimo šaltinis  Projektas „Parama pradedantiesiems Skuodo miesto 

verslininkams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0227), 

Įrangos sąrašas   

Įrangos įvedimo į eksploataciją 

data  

 

Įrangos likutinė vertė perdavimo 

metu, Eur 

 

Įrangos grąžinimo data   

Įrangos gavėjo įsipareigojimai 1. Naudoti įrangą tik Įstatuose, verslo liudijime ar 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos 

pažymoje numatytai veiklai. 

2. Turėti galiojantį verslo liudijimą, galiojantį ne mažiau 

kaip 5 dienas per mėnesį per visą įrangos naudojimo 

laikotarpį. 

3. Neperduoti Įrangos naudoti tretiesiems asmenims. 

4. Įrangą laikyti patalpose  ....... (adresas)  Skuode ir 

sudaryti galimybę Įrangos teikėjo atstovams bet kada 

patikrinti, ar visa Įranga naudojama įstatuose ar verslo 

liudijime nurodytai veiklai.  

5. Savo lėšomis atlikti įrangos einamąjį remontą ir 

priežiūrą ir prisiimti asmeninę atsakomybę už įrangos 

priežiūrą.  

6. Apdrausti įrangą maksimaliu atkuriamosios vertės 

draudimu nuo visų galimų rizikų jos naudojimo 

laikotarpiui.  

7. Savo lėšomis įsigyti Įrangos eksploatavimui 

reikalingas medžiagas ir priemones.  

8. Pasibaigus susitarimo terminui grąžinti Įrangos teikėjui 

veikiančią Įrangą.  

 



Ginčų sprendimas  Ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka 

Kita informacija   

 

Šis susitarimas yra ir Įrangos priėmimo perdavimo aktas.  
                                                                              

ĮRANGOS TEIKĖJAS      ĮRANGOS GAVĖJAS  

Skuodo miesto vietos veiklos grupė     

Pirmininkė                

 

   


