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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2022 METŲ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR
SPORTO VEIKLOS PLĖTOJIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO
PASKELBIMO
2022 m. sausio

d. Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų
konkursų 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“,
10 punktą:
1. S k e l b i u 2022 m. Akmenės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos
plėtojimo projektų finansavimo konkursą nuo 2022 m. sausio 14 d. iki 2022 m. vasario 4 d. imtinai.
2. T v i r t i n u pridedamą Kvietimą teikti paraiškas 2022 m. Akmenės rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektų finansavo konkursui.
3. S k i r i u Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Zitą Stanislauskienę
Akmenės rajono savivaldybėje įgyvendinamų kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektų
(toliau – Projektai) koordinatore ir pavedu jai vykdyti šias užduotis:
3.1. organizuoti Projektų finansavimo konkursą;
3.2. koordinuoti Projektų veiklų vykdymo eigą, vykdyti stebėseną;
3.3. prižiūrėti lėšų, skirtų Projektams įgyvendinti, panaudojimą;
3.4. užtikrinti dokumentų, susijusių su Projektų įgyvendinimu, ir informacijos pateikimą
projektų vykdytojams teisės aktų nustatytais terminais.
4. P a v e d u Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus vedėjai Ingridai
Jakaitienei viešinti informaciją apie Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos 2022 m. projektų finansavimo konkurso paskelbimą visuomenės informavimo
priemonėmis.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių
apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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KVIETIMAS
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KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS PLĖTOJIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO
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Akmenės rajono savivaldybės administracija kviečia rajono sporto organizacijas teikti
paraiškas 2022 metų Akmenės rajono kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektų finansavimo
konkursui.
Projektų paraiškas (toliau – Paraiška) gali teikti sporto organizacijos, turinčios juridinio
asmens statusą, registruotos ir veiklą vykdančios Savivaldybės teritorijoje bei pagal veiklos įstatus
turinčios teisę vykdyti sportinę veiklą.
Konkursas organizuojamas pagal Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 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“. Detalesnė informacija apie konkursą ir Paraiškos forma skelbiama
Savivaldybės interneto svetainės www.akmene.lt skyreliuose „Skelbimai“ ir „Asociacijai – Rėmimo
programos“.
Konkursui teikiamo projekto turinys turi atitikti vieną iš šių prioritetinių krypčių:
I – rajone kultivuojamų olimpinių komandinių sporto šakų plėtojimas, komandų
pasirengimas ir dalyvavimas šalies čempionatuose (pirmenybėse), tarptautinėse varžybose,
II – rajone kultivuojamų olimpinių individualių sporto šakų plėtojimas, sportininkų
pasirengimas ir dalyvavimas šalies ir tarptautinėse varžybose,
III – rajone kultivuojamų neolimpinių sporto šakų plėtojimas, sportininkų/komandų
pasirengimas ir dalyvavimas šalies ir tarptautinėse varžybose.
Projekto Paraiškos (forma pridedama) vienas egzempliorius pateikiamas vienu iš būdų:
1. pristatomas Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „vieno langelio“
patalpose;
2. siunčiamas registruotu laišku adresu: L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė (ant voko turi
būti žyma, kad skirta Akmenės rajono kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektų finansavimo
konkursui);
3. pateikiamas elektroniniu būdu: el. p. info@akmene.lt arba per administracinių ir viešųjų
elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt (dokumentai turi būti su parašais).
Paraiška ir visi prie Paraiškos pridėti dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba,
sunumeruotais puslapiais, pasirašyta organizacijos vadovo arba įgalioto asmens.
Planuojamos projektų veiklų priemonės turi būti skirtos Akmenės rajono gyventojų
interesams tenkinti.
Paraiškos priimamos nuo 2022 m. sausio 14 d. iki 2022 m. vasario 4 d. 15.45 val.
Detalesnė informacija tel. (8 425) 59 726, mob. 8 612 72867 arba el. paštu
zita.stanislauskiene@akmene.lt
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