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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. gegužės 31 d.
įsakymą Nr. 4-524 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19
nukentėjusioms įmonėms“ ir 1 punktą išdėstau taip:
„1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems pareiškėjams nustatyto dydžio subsidiją – iš
viso 1 315 857,59 Eur (vieną milijoną tris šimtus penkiolika tūkstančių aštuonis šimtus
penkiasdešimt septynis eurus ir penkiasdešimt devynis centus) iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų, kuri yra valstybės pagalba“.
2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo
dienos – Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresas: Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, ar
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo
šio įsakymo gavimo dienos – Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresas: Žygimantų g. 2,
01102 Vilnius.
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