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Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 159 punktu ir atsižvelgdama į viešosios
įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2020 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. 2020-R4-3902 „Dėl
atsisakymo pasirašyti projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0005 „EKS bandymų laboratorija“
investicijos į MTEP ir inovacijų sukūrimą“ sutartį“ bei 2020 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. R4-4147
„Pranešimas apie nutrauktą projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0095 „Tiksliosios žemdirbystės
sistema“ sutarties pasirašymo procesą“:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugpjūčio
21 d. įsakymą Nr. 4-697 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856
„Eksperimentas“:
1.1. pripažįstu netekusiu galios priedo II skyriaus 2 punktą;
1.2. pripažįstu netekusiu galios priedo II skyriaus 30 punktą.
2. 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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