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Atsižvelgdama į Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) 2021 m. liepos 13 d.
raštą Nr. S-8171 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“, NBFC 2021 m. lapkričio 22 d. Nr. S-14929
„Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“, kuriuose informuojama, kad UAB „Vorteka“ (juridinio asmens
kodas 303122126) grąžino išmokėtos subsidijos sumą:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio
26 d. įsakymą Nr. 4-1058 „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 316 punktą.
2. P a v e d u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriui ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos apie šio įsakymo priėmimą informuoti
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
3. 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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