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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVŲ IR LAISVALAIKIO UŽIMTUMO
PLĖTOJIMO PROGRAMOS 2022 M. PROJEKTAMS
2022 m. balandžio 5 d. Nr. A Naujoji Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5
punktu, Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo
projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų, patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-338 ,,Dėl Akmenės rajono
savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo projektų įgyvendinimo ir
finansavimo nuostatų patvirtinimo“, 16, 34-36, 40-41 punktais, Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų
ir sporto paslaugų teikimo programos, patvirtintos Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m.
vasario 21 d. sprendimu Nr. T-9 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“, 1 priedo 01.02.01.03. papunkčiu, Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-75 „Dėl 2022 metų Akmenės rajono
savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo projektų finansavimo konkurso
paskelbimo“, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. kovo 9 d. įsakymu
Nr. A-134 „Dėl vertinimo komisijos sudarymo“, Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A-47 „Dėl jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
plėtojimo projektų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, gautomis projektų atrankos
konkursui paraiškomis: Akmenės raj. Kruopių bendruomenės, projektui ,,Draugauk, sportuok,
pažink“ (2022-02-24 PRP-122), Viešosios įstaigos Akmenės jaunimo centro „IVIDU, projektui
,,Diskutuokime kartu“ (2022-02-24 PRP-123), Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos, projektui
,,Mūsų žmogiškumo šaknys – 11“ (2022-02-28 PRP-126), Jaunimo organizacijos ,,Nestabdyk“ ,
projektui ,,Nestabdyk“ naktis – jaunimas vienijasi už taiką“ (2022-02-28 PRP-127), Akmenės rajono
sporto centro, neformalios sporto savanorių grupės, projektui „Aktyvus laisvalaikis savanoriaujant“
(2022-02-28 S-29), Akmenės raj. Meno mokyklos, neformalios grupės „Meno arka“ (2022-02-28
SD-20), Akmenės raj. Papilės miestelio bendruomenės, projektui „Būkim, veikim, bendraukit kartu“
(2022-03-01 PRP-130), atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir
laisvalaikio užimtumo plėtojimo programos 2022 m. projektų vertinimo komisijos 2022 m. kovo 30
d. protokolą Nr. KPP-58 ir Akmenės raj. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2022 m. balandžio 4
d. posėdžio protokolą Nr. JP-2 (pritarimą):
1. S k i r i u lėšas iš Savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų Švietimo, kultūros, jaunimo
reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos, šiems projektų vykdytojams:
1.1. Kruopių bendruomenei – 500,00 (penkis šimtus) projektui „Draugauk, sportuok, pažink“
įgyvendinti.
1.2. Viešoji įstaiga Akmenės jaunimo centrui „IVIDU“ – 500,00 (penkis šimtus) projektui
,,Diskutuokime kartu“ įgyvendinti.
1.3. Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopai – 500,00 (penkis šimtus) projektui ,,Mūsų
žmogiškumo šaknys – 11“ įgyvendinti.
1.4. Jaunimo organizacijai ,,Nestabdyk“ – 500,00 (penkis šimtus) projektui ,,Nestabdyk“ naktis
– jaunimas vienijasi už taiką“ įgyvendinti.
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1.5. Akmenės rajono Papilės miestelio bendruomenei – 300,00 (tris šimtus) projektui „Būkim,
veikim, bendraukit kartu“ įgyvendinti.
1.6. Akmenės rajono sporto centro neformaliai sporto savanorių grupei – 300,00 (tris šimtus)
projektui „Aktyvus laisvalaikis savanoriaujant“ įgyvendinti.
1.7. Akmenės rajono meno mokyklos neformaliai jaunimo grupei „Meno arka“ – 400,00
(keturis šimtus) projektui ,,Muzikiniai tiltai“ įgyvendinti.
2. Į p a r e i g o j u:
2.1.
Akmenės rajono sporto centro neformalią sporto savanorių grupę, kurios projektas yra
finansuojamas Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, prieš gaunant
finansavimą, įgalioti Akmenės rajono sporto centrą administruoti projekto vykdymą.
2.2.
Akmenės rajono meno mokyklos neformalią grupę „Meno arka“, kurios projektas yra
finansuojamas Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, prieš gaunant
finansavimą įgalioti Meno mokyklą administruoti projekto vykdymą.
3. N u r o d a u:
3.1. Buhalterinės apskaitos skyriui apmokėti šio įsakymo 1 punkte 1.1-1.5 papunkčiuose
nurodytiems projekto vykdytojams numatytas išlaidas iš 2022 m. Savivaldybės administracijai skirtų
biudžeto asignavimų Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programai,
pervedant lėšas pirmame punkte nurodytiems asignavimų valdytojams pagal sutartis bei sąmatas ir
paraiškas lėšoms gauti;
3.2. Planavimo ir finansų valdymo skyriui perskirstyti šio įsakymo 1.6 ir 1.7 papunkčiuose
nurodytoms įstaigoms Savivaldybės biudžeto asignavimus Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio
užimtumo plėtojimo programos
4. P a v e d u Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui šio įsakymo
vykdymo kontrolę.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė
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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
JAUNIMO INICIATYVŲ IR LAISVALAIKIO UŽIMTUMO PLĖTOJIMO
PROGRAMOS 2022 M. PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS
PROTOKOLAS
2022 m. kovo 30 d. Nr. KPP-58
Naujoji Akmenė

Posėdžio pirmininkas - Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius
Rekis.
Posėdžio sekretorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra
Astrauskienė.
Dalyvauja: vertinimo komisijos nariai: Airida Čerpienė, Aušra Astrauskienė.
(Saulius Momkauskas, Rasa Statkuvienė vertinimus pateikė, bet posėdyje nedalyvavo).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl dokumentų atitikimo teisės aktams.
2. Dėl 2022 metų Akmenės rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
plėtojimo programos 2022 m. projektų finansavimo konkurso rezultatų.
1. SVARSTYTA. Dokumentų atitikimas teisės aktams.
NUTARTA.
Jaunimo reikalų koordinatoriui koreguoti Akmenės rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir
laisvalaikio užimtumo plėtojimo projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatus, patvirtintus
Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 13 d. Nr. A-338.
2. SVARSTYTA. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
plėtojimo programos 2022 metų projektų finansavimo konkurso rezultatus (pridedama).
NUTARTA.
1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
plėtojimo programos 2022 metų projektų finansavimo konkurso rezultatus (pridedama).
2. Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos
13 d. įsakymu Nr. A-338 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio
užimtumo plėtojimo projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo“ 36, 40 p. teikti
protokolą savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, gavus jos pritarimą, parengti siūlymą administracijos
direktoriui dėl projektų finansavimo.
3. Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos
13 d. įsakymu Nr. A-338 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio
užimtumo plėtojimo projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo“ 16 p. įpareigoti:
3.1. neformalią grupę „Meno arka“, kurios veikla vykdoma Akmenės raj. Meno mokykloje ir
kurios projektas bus finansuojamas Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,
prieš gaunant finansavimą įgalioti Meno mokyklą vykdyti projektą.
3.2. Neformalią sporto savanorių grupę, kurios veikla vykdoma Akmenės raj. Sporto centre ir
kurios projektas bus finansuojamas Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,
prieš gaunant finansavimą, įgalioti Akmenės raj. Sporto centrą vykdyti projektą.

Posėdžio pirmininkas

Darius Rekis

Posėdžio sekretorė

Aušra Astrauskienė

Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo projektų finansavimo konkurso
rezultatai
Eil.
Nr.

Organizacija

1. Kruopių bendruomenė

Įmonės
kodas

Projekto
pavadinimas

Organizacijo Dalyvių
s vadovas skaičius,
Projekto
vadovas.
iš jų Kiti
jaunimo
vykdytojai
Dainora
100/75

153274736 ,,Draugauk,
sportuok, pažink“ Videikytė.

2. Viešoji
įstaiga 304973425 ,,Diskutuokime
Akmenės
jaunimo
kartu“
centras IVIDU
3. Papilės šv. Aloyzo 303514376 ,,Mūsų
ateitininkų kuopa
žmogiškumo
šaknys – 11“

4. Jaunimo organizacija 302680060 ,,Nestabdyk“
,,Nestabdyk“ – Ventos
naktis – jaunimas
gimnazija
vienijasi už taiką“

5. Neformali
sporto 295220870 „Aktyvus
savanorių
grupė laisvalaikis
Akmenės rajono sporto
savanoriaujant“
centras
6. Neformali
jaunimo 305602825 ,,Muzikiniai
grupė „Meno arka“ tiltai“
Akmenės rajono meno
mokykla
7. Papilės
miestelio 153277127 „Būkim, veikim,
bendruomenė
bendraukit kartu“

Vitalija
Žakienė.
Deina Kukšaitė
Alis Valinčius.
Kornelija
Siliūtė.
Eglė
Radionova
Genovaitė
Pundziuvienė.
Genovaitė
Pundziuvienė.
Austėja
Raudonaitytė.
Ugnė
Pocevičienė
Elena
Čiobienė.
Ugnė
Jokubauskaitė.
Liveta
Lesauskytė
Mantas
Mačius.
Viktorija
Guginytė.
Adomas Mika.
Iirna
Mikulevič.
Emilija
Lopaitytė.
Danguolė
Vanagienė.
Dovilė
Joniškienė.
Dovilė
Spaičienė.

Skirta
suma,
Eur

500,00

120/120

500,00

110/60

500,00

70/70

500,00

50/50

300,00

80/65

400,00

20/20

300,00

Iš viso skirta: 3000,00

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo
programos 2022 m. projektų vertinimo komisijos protokolas

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-03-30 Nr. KPP-58

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Aušra Astrauskienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-01 10:55

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-09-26 19:46 - 2024-09-24 23:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Darius Rekis Vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-01 11:15

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-12-12 11:14 - 2026-12-11 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220330.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-01)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2022-04-01 nuorašą suformavo Aušra Astrauskienė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

Elektroninio dokumento nuorašas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
PROTOKOLAS
2022 m. balandžio 4 d. Nr. JP-2
Nuotolinis posėdis

Posėdžio pirmininkas - Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
pirmininkas, mero
pavaduotojas Tomas Martinaitis.
Posėdžio sekretorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra
Astrauskienė.
Nuotoliniu būdu: Rasa Statkuvienė, Kruopių seniūnė, Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo
organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovės: Jogilė (Bartašiūtė) Dovidauskaitė,
Kamilė Dargytė, Dominyka Danutė Dobrikaitė, Rusnė Poškutė, Vidmantė Stilbytė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Akmenės raj. savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
plėtojimo programos 2022 metų projektų finansavimui.
SVARSTYTA. Gautas Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio
užimtumo plėtojimo programos 2022 m. projektų vertinimo komisijos 2022 m. kovo 30 d. protokolas
Nr. KPP-58, kuriuo siūlomas finansavimas 7 pateiktiems projektams.
NUTARTA. Pritarti Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
plėtojimo programos 2022 metų projektų finansavimui.

Posėdžio pirmininkas

Tomas Martinaitis

Posėdžio sekretorė

Aušra Astrauskienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Protokolas

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-04-04 Nr. JP-2

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Aušra Astrauskienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-04 17:07

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-09-26 19:46 - 2024-09-24 23:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Tomas Martinaitis Mero pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-05 08:11

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-05-21 16:25 - 2025-05-20 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220404.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-05)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2022-04-05 nuorašą suformavo Aušra Astrauskienė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo
programos 2022 metų projektų finansavimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-04-13 Nr. A-191

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Aromeda Laucienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-12 18:23

Parašo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-04-12 18:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-05-18 16:41 - 2025-05-17 23:59

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rosita Pocė Sekretorius referentas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-13 15:07

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-04-13 15:07

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2022-03-03 08:13 - 2024-03-02 08:13

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Vertinimo komisijos protokolas_2022-03-30 KPP-58.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

JRT protokolas 2022-04-04 Nr. JP-2.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220411.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-14)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2022-04-14 nuorašą suformavo Aušra Astrauskienė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

