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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ FINANSUOTI SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ TEIKIMO BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTUS, PASKIRSTYMO
PATVIRTINIMO
2021 m. kovo
d. Nr.
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5
punktu, Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkurso
organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Akmenės rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31
punktu, Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų konkurso organizavimo ir projektų
finansavimo nuostatų, patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
sausio 21 d. įsakymu Nr. A-43 „Dėl socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų konkurso
organizavimo ir projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo“, 37 punktu, įgyvendindama 2021-2023
metų Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos
programos, patvirtintos Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.
T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“,
priemonę „Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas“, atsižvelgdama į
Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2021 m. sausio
27 d. rekomendacijas dėl Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje 2021 metų projektų
finansavimo:
1. T v i r t i n u Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų finansuoti Socialinių paslaugų teikimo
bendruomenėje 2021 metų projektus, paskirstymą (pridedama).
2. P a v e d u Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir Socialinės paramos
skyriams užtikrinti tinkamą Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje 2021 metų projektų
finansavimą ir administravimą.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų
apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Nevyriausybinės organizacijos pavadinimas

1.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Naujosios Akmenės
miesto bendrija

2.

Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas „Parama“

3.

Akmenės krašto artrito bendrija

4.

Papilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“

5.

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos neįgaliųjų
klubas „Žėrutis“

6.

Neįgaliųjų klubas „Ugnelė“

7.

Akmenės krašto Parkinsono bendrija

8.

VšĮ „Būk su manimi“

Projekto pavadinimas

Skiriamos Savivaldybės
biudžeto lėšos, eurais

„Padėkime vieni kitiems“

2000,00

„Gera kartu“

2300,00

„Atjautos gija“

1100,00

„Nebūsiu vienišas“

1400,00

„Socialinių paslaugų teikimas Naujosios Akmenės
kaimiškosios seniūnijos Neįgaliųjų klubo „Žėrutis“ nariams“

1450,00

„Socialinių paslaugų teikimas Kruopių seniūnijos socialinę
atskirtį patiriantiems žmonėms“

1300,00

„Bendravimo, užimtumo ir laisvalaikio organizavimo svarba
sergantiesiems Parkinsono liga“

1150,00

„Rytojus prasideda šiandien“

1100,00

Iš viso:

11800,00
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