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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TRADICINIŲ RELIGINIŲ
BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO KONKURSO PROJEKTŲ LĖŠŲ
PROJEKTAMS FINANSUOTI SKYRIMO

2021 m. liepos
d. Nr. B-ĮVVilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
4 punktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo
projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B-TS-797 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių
religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 12.5, 12.7 papunkčiais ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių
bendruomenių rėmimo projektų vertinimo komisijos 2021 m. birželio 30 d. posėdžio protokolą Nr.
E30-1:
1. S k i r i u lėšas:
1.1. Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos projekto „Parapijos namų senų durų ir
langų keitimas“ įgyvendinimui – 2 000,00 Eur (du tūkstančius eurų);
1.2. Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos projekto „Bartninkų Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios liekanų
konservavimo darbai“ įgyvendinimui – 4 200,00 Eur (keturis tūkstančius du šimtus eurų);
1.3. Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos projekto „Šiuolaikiškos dujinio
šildymo sistemos įrengimas Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir parapijos namuose, esančiuose
adresu A. Karoso g. 2, Vilkaviškyje“ įgyvendinimui – 9 000,00 Eur (devynis tūkstančius eurų).
2. N e s k i r i u finansavimo šių projektų įgyvendinimui, kurie vertinimo metu surinko
mažiau kaip 5 balus:
2.1. Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos projektui „Gražiškių bažnyčiai 140“;
2.2. Gižų Šv. Antano Paduviečio parapijos projektui „Gižų bažnyčios stogo remonto
techninės dokumentacijos parengimas“;
2.3. Kybartų stačiatikių Šv. Aleksandro Nevskio parapijos projektui „Šv. Aleksandro
Nevskio cerkvės apšvietimo sistemos įrengimas“;
2.4. Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos projektui „Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo
parapijos bažnyčios stogo einamasis remontas“;
2.5. Vištyčio Švč. Trejybės parapijos projektui „Stiklinės pertvaros įrengimas Vištyčio
Švč. Trejybės bažnyčioje“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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