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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2022 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS
PLĖTOJIMO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
2022 m. kovo

d. Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5
punktu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 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“, 31 ir 32 punktais, Akmenės rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatais, patvirtintais
Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A37(E), Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio14 d. įsakymu Nr.
A-19 „Dėl 2022 metų Akmenės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų
finansavimo konkurso paskelbimo“, 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 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 1
priedo 01.02.01.01 papunkčiu, atsižvelgdama į Akmenės rajono kūno kultūros ir sporto veiklos
plėtojimo projektų vertinimo komisijos 2022 m. vasario 23 d. (posėdžio protokolas Nr. KPP-34)
siūlymą:
1. S k i r i u lėšas iš planuotų Savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų Švietimo,
kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programai šioms Akmenės rajono įstaigoms ir
organizacijoms 2022 metų kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektams įgyvendinti ir
paskirstau jas ketvirčiais taip:
Eil.
Nr.

Organizacijos
pavadinimas

1.1.

Akmenės rajono
futbolo klubas
„Akmenė“
VšI „Sporto ir
laisvalaikio klubas“
Akmenės rajono sporto
klubas AKMENINIS
KUMŠTIS
Akmenės rajono stalo
teniso klubas „Mažoji
raketė“
Automobilių sporto
klubas „Extempas“

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Projekto pavadinimas

Skiriama
suma
eurais

I
ketv.

II
ketv.

III
ketv.

„Futbolo plėtojimas
Akmenės rajone“

20000

5000

10000

5000

Akmenės rajono
krepšinio plėtojimas
Bokso populiarinimas
Akmenės rajone

20000

15000

5000

4000

2000

2000

„Paskatinkime
Akmenės rajono stalo
tenisininkus“
„Vėl griaudės
motorai“

7700

3000

4700

5000

5000

IV
ketv.

1.6.

Akmenės aeroklubas

1.7.

Akmenės rajono sporto
klubas „Energija“

1.8.

Akmenės jėgos sporto
klubas „Jėga“
Ventos miesto jėgos
sporto šakų klubas
„Liga“
MB Sporto klubas
„Troja“

1.9.

1.10.

1.11

Akmenės rajono
šachmatų –šaškių
sporto klubas „64“

„Sklandymo sporto
plėtojimas 2022“
„Akmenės krašto
vėliava – „Energijos“
sportininkų rankose“
Jėgos sporto
populiarinimas
Jėga ir ištvermė

2400

2400

3900

3900

1900

1900

2100

2100

Jėgos sporto
užsiėmimai ir
dalyvavimas
varžybose
„Sporto veiklos
plėtojimas per
šachmatų –šaškių
žaidimus“
Iš viso:

2000

2000

1000

1000

70000

25000

40000

5000

2. N u r o d a u Buhalterinės apskaitos skyriui iš Savivaldybės administracijai skirtų biudžeto
asignavimų pagal Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programą pervesti
šio įsakymo 1 punkte nurodytoms įstaigoms ir organizacijoms skirtas lėšas 2022 m. kūno kultūros
ir sporto veiklos plėtojimo projektams įgyvendinti pagal sutartis ir sąmatas bei pateiktas paraiškas
lėšoms gauti.
3. P a v e d u Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Zitai
Stanislauskienei šio įsakymo vykdymo kontrolę.
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