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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Vilkaviškio
rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
kovo 31 d. sprendimu Nr. B-TS-704 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo
Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6.2 punktu:
p a k e i č i u Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
birželio 8 d. įsakymo Nr. B-ĮV-693 „Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų
teikimo juridiniams ir fiziniams asmenims pagrįstumui įvertinti komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį
išdėstau taip:
„ 1. S u d a r a u komisiją Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokečių lengvatų teikimo
fiziniams ir juridiniams asmenims pagrįstumui įvertinti:
Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas;
Danutė Draugelienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos
sekretorė;
Lina Grygelaitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja;
Valdas Kamaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Agnė Kieliūtė, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.“.
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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