LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2021 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 4-679 „DĖL SUBSIDIJOS SKYRIMO ĮMONĖMS
PAGAL PRIEMONĘ „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“
PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. 4Vilnius

Įgyvendindama Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų
skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m.
sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms
įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 43 punktą ir atsižvelgdama
į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. birželio
29 d. raštą Nr. R-2995 „Dėl subsidijų“, kuriuo yra tikslinamas 2021 m. birželio 21 d. suformuotas
tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašas Nr. 52:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. birželio
23 d. įsakymą Nr. 4-679 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal priemonę „Subsidijos nuo
COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“:
1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems pareiškėjams nustatyto dydžio subsidiją – iš
viso 3 500,00 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus eurų ir 00 centų) iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų, kuri yra de minimis pagalba“.
1.2. Papildau priedą 3 punktu:
„3.
GSUB-90310 MB „Asmeninis treneris“
305524419
500,00“
1.3. Papildau priedą 4 punktu:
„4.
GSUB-90315 MB „Gražaus kūno kultas“
305522820
500,00“
1.4. Papildau priedą 5 punktu:
„5.
GSUB-90322 MB „Namų akis“
305525446
500,00“
1.5. Pakeičiu priedo eilutę, kurioje nurodoma skiriamų subsidijų suma, ir ją išdėstau taip:
„
IŠ VISO EUR:
3 500,00“
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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