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SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ PLĖTROS
PROGRAMOS ATASKAITA
2014 M.

2005 m. lapkričio 30 d. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-302 patvirtinta rajono
smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa. Ji skirta paremti smulkių ir vidutinių ūkių prioritetinius
verslo projektus (įsigyjant naują ir naudotą techniką, įrangą ir statybines medžiagas pienininkystės,
mėsinės galvijininkystės, ekologinės žemdirbystės, netradicinės žemdirbystės, linininkystės srityse ir
kitai paramai programos administravimo komisijos sprendimu), kooperacijos plėtrą, dirvožemio
tyrimus, žemės ūkio renginius. 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-110 savivaldybės taryba papildė
programą, skiriant žemės ūkio veiklos subjektams paramą, įsirengiant artezinius gręžinius.
Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisiją sudaro 8 nariai:
pirmininkas Stanislovas Baltrušaitis, nariai – Kristina Balsienė, Rimas Bertašius, Romas Docius, Janina
Karčauskienė, Vygandas Každailis,

Algimantas Prokopavičius, Juozas Rimkus. Programos

administratorė – Joana Miliauskienė.
2014 metų biudžete šiai programai vykdyti skirta 50 000 Lt.

2014 metais įvyko penki Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo
komisijos posėdžiai. Paraiškos buvo priimamos balandžio mėn. ir gautos 28 paraiškos. Paraiškų
administravimas vyko 2014 m. ir parama skirta smulkiems ir vidutiniams ūkiams remti pagal pateiktus
įsigijimo ir apmokėjimo dokumentus.

Paraiškų priėmimas
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.

Paraiškų skaičius
119
90
43
18
14
18
13
28

Prašoma suma, Lt
478 000
291 862
160 429
67 674
60 753
57 870
33 500
87280

Atsižvelgiant į gautą finansavimą, komisija 2014 m. priėmė sprendimą jauniesiems
ūkininkams (iki 40 m.) skirti 4456 Lt, kitiems – 3956 Lt maksimalią paramos sumą. Paraiškų
kooperacijos plėtros rėmimui, dirvožemio tyrimų išlaidoms kompensuoti nebuvo gauta.

Paraiškas prioritetiniams žemės ūkio verslo projektams teikė Kelmės apylinkių, Liolių,
Kukečių, Šaukėnų, Pakražančio, Tytuvėnų apylinkių ir Užvenčio seniūnijų žemdirbiai. Iš Kražių ir
Vaiguvos seniūnijų negauta nė vienos paraiškos. Žemdirbiai, iš dalies pasinaudodami Smulkių ir
vidutinių ūkių plėtros programos lėšomis, nupirko 5 naudotus traktorius, 5 šienapjoves, 3 sėjamąsias, 2
dirvos skutikus, 2 kultivatorius, plūgus, bulvių kasamąją, kombainą ir statybines medžiagas.
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