LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2020 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 4-860 „DĖL SUBSIDIJOS SKYRIMO ĮMONĖMS
PAGAL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO
SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ PRIEMONĘ
„SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS“ PAKEITIMO
2020 m. lapkričio d. Nr. 4Vilnius
Atsižvelgdamas į Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 2020 m. lapkričio 10 d. raštą
Nr. S-4408 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 7 d.
įsakymą Nr. 4-860 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
(COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonę „Subsidijos
mikroįmonėms“ ir pripažįstu netekusiu galios priedo 3 punktą.
2. I n f o r m u o j u, kad 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.

Ekonomikos ir inovacijų ministras

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Renata Grigoravičienė

Rimantas Sinkevičius

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius , LT01104 VIlnius, LTU (2020-11-12 09:18:50)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministro 2020 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-860 „Dėl
subsidijos skyrimo įmonėms pagal Ekonomikos
skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonę
„Subsidijos mikroįmonėms“ pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-11-12 Nr. 4-1003

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rimantas Sinkevičius, Ekonomikos ir inovacijų
ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-11-12 07:57:12 (GMT+02:00)

Parašo formatas

Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-11-12 07:57:35 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-07-02 08:35:06–2023-07-02 08:35:06

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Mažena Lavrinavičienė, Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-11-12 07:59:47 (GMT+02:00)

Parašo formatas

Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-11-12 08:00:20 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-11-05 13:55:06–2025-11-04 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

-

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.5.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2020(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
11-12 09:18:50)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir 2020-11-12 09:18:50 atspausdino Renata
ją atspausdinęs darbuotojas
Grigoravičienė
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

