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Į S A K Y M A S 

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TRADICINIŲ RELIGINIŲ

BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO KONKURSO PROJEKTŲ LĖŠŲ

PROJEKTAMS FINANSUOTI SKYRIMO

2022 m. gegužės      d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis 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 atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių

bendruomenių rėmimo projektų vertinimo komisijos 2022 m. gegužės 17 d. posėdžio protokolą Nr.

E30-1:

1. S k i r i u lėšas:

1.1. Vištyčio Švč. Trejybės parapijos projekto „Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčios nukritusių,

įtrūkusių lubų bei vidinių sienų mūro grybo (pelėsio) paveiktų vietų remontas“ įgyvendinimui – 2

000,00 Eur (du tūkstančius eurų);

1.2. Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto „Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo

parapijos bažnyčios stogo einamasis remontas“ įgyvendinimui – 11 000,00 Eur (vienuolika

tūkstančių eurų);

1.3. Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos projekto „Alksnėnų Švč. M.

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios elektros instaliacijos remonto darbai“ įgyvendinimui – 3 000,00

Eur (tris tūkstančius eurų).

2. N e s k i r i u finansavimo Gižų Šv. Antano Paduviečio parapijos projektui „Gižų

bažnyčios stogo remonto techninės dokumentacijos parengimas“, nes šis projektas vertinimo metu

surinko mažiau kaip 5 balus.

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.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Parengė

Investicijų ir strateginio planavimo

skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė
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