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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS
STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI
BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2021 m. balandžio d. Nr.
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.
A1-269 ,,Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti
patvirtinimo“, remdamasi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021
metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo
ir lėšų skyrimo bei naudojimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A-208 ,,Dėl
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4
priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei
naudojimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52.1, 52.2 ir 52.7
papunkčiais:
1. S k i r i u Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Virginiją
Šemeklienę atsakingą už priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau –
priemonė) įgyvendinimą Akmenės rajono savivaldybėje.
2. P a s k i r s t a u Akmenės rajono savivaldybei priemonei įgyvendinti 2021 m.
skirtas lėšas pagal šio įsakymo priedą.
3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
vedėjai Gražinai Gauronskienei.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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administracijos direktoriaus
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d. įsakymo Nr.
priedas

PRIEMONEI „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
ĮGYVENDINTI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2021 M. SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
Eil.
Nr. Seniūnijos pavadinimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naujosios Akmenės miesto seniūnija
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija
Akmenės seniūnija
Ventos seniūnija
Papilės seniūnija
Kruopių seniūnija
Iš viso:
Administravimui (2 proc.)
Iš viso:

Seniūnijos
gyventojų skaičius
2021 m. sausio 1 d.
8455
1977
3847
3175
2680
849
20983
X
X

Pagal gyventojų
skaičių tenkanti
dalis Eur
5386,00
1260,00
2451,00
2023,00
1707,00
750,00
13577,00
277,00
13854,00
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