
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S 

DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO IŠ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS

2020 m. gegužės  d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-206

„Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos

tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio

verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo 23 punktu bei atsižvelgdamas į Vilkaviškio

rajono savivaldybės administracijos Verslo subjektų paraiškų svarstymo komisijos 2020 m. gegužės

19 d. posėdžio protokolą Nr. E2-1,

s k i r i u:

1. Žydrei Norkeliūnienei (individualios veiklos pažymos Nr. 929661, J. Basanavičiaus g.

19, Bartninkų mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav.) 1 000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų) patirtų

išlaidų, rengiant verslo planus, kompensavimui;

2. IĮ „Monalos dizainas“ (įmonės kodas 304633159, Marijampolės g. 22, GižųDaržininkų

k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.) 116,45 Eur (vieną šimtą šešiolika eurų keturiasdešimt penkis

centus) skaitmeninės rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų daliniam

kompensavimui;

3. Vytautui Drebuliui (individualios veiklos pažymos Nr. 458256, Miško g. 7, Antupių k.,

Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.) 300,00 Eur (tris šimtus eurų) interneto svetainės sukūrimo ir

palaikymo daliniam kompensavimui ir 200,00 Eur (du šimtus eurų) skaitmeninės rinkodaros

priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų daliniam kompensavimui;

4. Ernestui Rutkauskui (individualios veiklos pažymos Nr. 767564, Beržų g. 2A,

Pūstapėdžių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) 48,32 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus

trisdešimt du centus) interneto svetainės palaikymo išlaidų daliniam kompensavimui;

5. UAB ,,Patogūs vartai“ (įmonės kodas 305098097, Vytauto g. 80, Vilkaviškis) 53,95 Eur

(penkiasdešimt tris eurus devyniasdešimt penkis centus) įmonės interneto svetainės sukūrimo ir

palaikymo išlaidų daliniam kompensavimui;

6. IĮ „Inmina“ (įmonės kodas 305273753, Gudelių g. 29, Gudelių k., Šeimenos sen.,

Vilkaviškio r. sav.,) 94,16 Eur (devyniasdešimt keturis eurus šešiolika centų) pradinių įmonės

steigimosi išlaidų daliniam kompensavimui;

7. UAB Vištyčio kempingui ,,Pušelė“ (įmonės kodas 185109689, Žirgėnų k., Vištyčio sen.

Vilkaviškio r. sav.) 500,00 Eur (penkis šimtus eurų) įmonės interneto svetainės sukūrimo išlaidų

daliniam kompensavimui;
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8. UAB „Daiksa“ (įmonės kodas 305375929, Melioratorių g. 6, Vilkaviškis) 136,71 Eur

(vieną šimtą trisdešimt šešis eurus septyniasdešimt vieną centą) pradinių įmonės steigimosi išlaidų

daliniam kompensavimui;

9. O. Pečkio IĮ (įmonės kodas 305182392, Mokyklos g. 18, Giedrių k., Šeimenos sen.,

Vilkaviškio r. sav.) 86,74 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus septyniasdešimt keturis centus) pradinių

įmonės steigimosi išlaidų daliniam kompensavimui;

10. MB ,,Laigrida“ (įmonės kodas 305468504, Gluosnių g. 1, Čyčkų k., Šeimenos sen.,

Vilkaviškio r. sav.) 110,47 Eur (šimtą dešimt eurų keturiasdešimt septynis centus) pradinių įmonės

steigimosi išlaidų daliniam kompensavimui;

11. UAB ,,Artitransa“ (įmonės kodas 305450883, Sodų g. 9, Degučių k., Keturvalakių

sen., Vilkaviškio r. sav.) 141,47 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą keturiasdešimt septynis

centus) pradinių įmonės steigimosi išlaidų daliniam kompensavimui;

12. Monikai Peganovai (individualios veiklos pažymos Nr. 951337, Marijampolės g. 22,

GižųDaržininkų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.) 200,00 Eur (du šimtus eurų) interneto svetainės

sukūrimo išlaidų daliniam kompensavimui;

13. UAB ,,Kontaktų vakaras“ (įmonės kodas 305250402, Jaunimo g. 5, Klampučių k.,

Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) 73,65 Eur (septyniasdešimt tris eurus šešiasdešimt penkis

centus) pradinių įmonės steigimosi išlaidų daliniam kompensavimui, 500,00 Eur patirtų išlaidų,

rengiant verslo planus, kompensavimui; 

14. MB „Lietuviškas medis“ (įmonės kodas 304716861, Naujakurių g. 17, Serdokų k.,

Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) 677,40 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt septynis eurus

keturiasdešimt centų) dalyvavimo parodose ir mugėse išlaidų kompensavimui ir 16,19 Eur

(šešiolika eurų devyniolika centų) interneto svetainės sukūrimo išlaidų daliniam kompensavimui.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                              Vitas Gavėnas

Parengė

Investicijų ir strateginio planavimo

skyriaus vyriausioji specialistė

Paula Aidukonienė
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