PATVIRTINTA:
2021-10-15 UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra
valdybos sprendimu, protokolo Nr. VV-2021-26

KŪB „PAGALBOS VERSLUI FONDAS“ IR JOS
TIKROJO NARIO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ
VALDYMO AGENTŪRA SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA
1.

Ši KŪB „Pagalbos verslui fondas“ ir jos tikrojo nario uždarosios akcinės bendrovės Valstybės
investicijų valdymo agentūra sprendimų apskundimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato
KŪB „Pagalbos verslui fondas“ (toliau – Fondas) investicinio komiteto ir / ar jos tikrojo nario
uždarosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūra (toliau – VIVA) priimtų
sprendimų, kurie yra susiję su Fondo veikla, kitų veiksmų ar neveikimo rekomendacinę
ikiteisminę ginčų nagrinėjimo procedūrą, taip pat jų apskundimo tvarką.

2.

Kiekvienas Fondo investicinio komiteto sprendimas atsisakyti pareiškėjui suteikti finansavimą,
taip pat kiekvienas VIVA sprendimas, veiksmas ar neveikimas gali būti skundžiami teismine
tvarka, taip pat dėl jų gali būti pateikiami skundai (prašymai) nagrinėjimui ikiteismine ginčų
nagrinėjimo procedūra.

3.

Kiekviename Fondo investicinio komiteto ir VIVA sprendime atsisakyti pareiškėjui suteikti
finansavimą turi būti nurodyta detali tokio sprendimo apskundimo tvarka ir terminai ar pateikiama
nuoroda į viešai skelbiamą Tvarką.

4.

Kiekvienas pareiškėjas gauti Fondo finansavimą, taip pat bet kokie kiti suinteresuoti asmenys
turi teisę pateikti VIVA skundą (prašymą, pareiškimą) nagrinėjimui ikiteismine ginčų nagrinėjimo
procedūra. Teikiant skundą (prašymą, pareiškimą) turi būti laikomasi šių reikalavimų:
4.1. skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas raštu tiesiogiai, siunčiamas
paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Paduodant skundą (prašymą, pareiškimą)
elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama pasirašant saugiu
elektroniniu parašu;
4.2. skunde (prašyme, pareiškime) turi būti nurodyta: (i) pareiškėjo vardas, pavardė
(pavadinimas), gimimo data (juridinio asmens kodas), gyvenamoji vieta (buveinė),
elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas,
pavardė ir adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris; (ii) konkretus
skundžiamas veiksmas ar neveikimas; (iii) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia
savo reikalavimą; (iv) pareiškėjo reikalavimas; (v) skundo surašymo vieta ir data;
4.3. prie skundo (prašymo, pareiškimo) pridedami šie priedai: (i) skundžiamas individualus
administracinis aktas, kitas dokumentas; (ii) dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais
pareiškėjas grindžia savo reikalavimus.

5.

Fondo investicinis komitetas ar VIVA (priklausomai nuo to, kurio subjekto veiksmai skundžiami)
gautą skundą (prašymą, pareiškimą) išnagrinėja ir atsakymą pareiškėjui pateikia per 5 darbo
dienas nuo pareiškėjo skundo (prašymo, pareiškimo) pateikimo šios Tvarkos 4 punkte nustatyta
tvarka dienos. Atskirais atvejais ir iš anksto informuojant pareiškėją skundo (prašymo,
pareiškimo) nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų. Fondo investicinio
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komiteto ir / VIVA sprendimas pilnai ar dalinai patenkinti skundą (prašymą) ar jį atmesti
surašomas ir pateikiamas pareiškėjui raštu.
6.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais
skundai (prašymai, pareiškimai) teikiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui šiais
atvejais:
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

skundai (prašymai, pareiškimai) dėl Fondo investicinio komiteto ir / ar VIVA sprendimo
atsisakyti pareiškėjui suteikti finansavimą dėl to, kad pareiškėjas neatitinka Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-837/1K-319 Dėl priemonės „Pagalbos verslui
fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo, įskaitant jo vėlesnius pakeitimus, patvirtintame
Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos apraše nustatytų potencialių pagalbos
gavėjų kriterijų;
skundai (prašymai, pareiškimai) dėl Fondo suteikto finansavimo pripažinimo neteisėtu
valstybės pagalbos teikimu;
kiti skundai (prašymai, pareiškimai) dėl Fondo ir / ar VIVA vykdomų viešojo
administravimo funkcijų ir priskirtų viešojo administravimo įgaliojimų netinkamo /
neteisėto įgyvendinimo ar neveikimo;
kitais teisės aktuose specifiškai aptartais atvejais.

7.

Visi kiti ginčai, nenurodyti Tvarkos 6 punkte, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose
laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų bei
terminų.

8.

Ši Tvarka skelbiama viešai Bendrovės internetiniame puslapyje www.viva.lt.

9.

Ši Tvarka patvirtinta, taip pat gali būti pildoma ir keičiama VIVA valdybos sprendimu.
__________________________
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