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d. Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5
punktu, Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų projektų konkursų
organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022
m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-98 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuojamų programų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 31 ir 32 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 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 1
priedo 01.02.01.02 papunkčiu, Akmenės rajono savivaldybės vaikų socializacijos programos
įgyvendinimo ir projektų finansavimo nuostatais, patvirtintais Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A-248 „Dėl Akmenės rajono
savivaldybės Vaikų socializacijos programos įgyvendinimo ir projektų finansavimo nuostatų
patvirtinimo“, atsižvelgdama į Vaikų socializacijos programos paraiškų vertinimo komisijos (202205-30 posėdžio protokolas Nr. KPP-103) siūlymą:
1. S k i r i u lėšas projektų paraiškų teikėjams 2022 metų vaikų socializacijos programos
projektų įgyvendinimui pagal šio įsakymo priedą.
2. P a v e d u:
2.1. Planavimo ir finansų valdymo skyriui perskirstyti šio įsakymo priedo 1.1.1–1.1.4
papunkčiuose nurodytiems projektų paraiškų teikėjams Savivaldybės biudžeto asignavimus.
2.2. Buhalterinės apskaitos skyriui iš 2022 metų Savivaldybės Švietimo, kultūros, jaunimo
reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos asignavimų pervesti šio įsakymo priedo 1.2.1–1.2.8
papunkčiuose nurodytiems projektų paraiškų teikėjams lėšas pagal pateiktas paraiškas, atsižvelgiant į
sutartis ir patvirtintas sąmatas.
3. Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Zitai Stanislauskienei šio
įsakymo vykdymo kontrolę.

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2022 m. birželio d. įsakymo Nr. Apriedas

LĖŠOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS 2022 METŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS
PROGRAMOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI PASKIRSTYMAS

Eil.
Projekto paraiškos teikėjo
Projekto pavadinimas
Nr.
pavadinimas
1.1 Savivaldybės biudžetinės įstaigos
1.1.1. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ Bendrauju žaidžiu – save
progimnazija
atrandu
1.1.2. Akmenės rajono Ventos gimnazija Draugystės tiltai

Skirta suma,
eurais
942
1036

1.1.3.

Akmenės rajono sporto centras

Vasaros nuotykiai

1004

1.1.4

Akmenės rajono meno mokykla

Dviejų šalių tradicijos meno
raiškoje
Viso:

816
3798

Stovykla „Robotų laboratorija“
Pažink, pajausk, sukurk

1850
816

„Smagu kartu kurti, pažinti,
keliauti
Margaspalvė vasara
Žygiuojame su draugais

930

Karate prie Baltijos jūros

847

Vasaros pieva

1036

„Vasara su IVIDU -2022“
Viso:

483
7202

Iš viso projektų įgyvendinimui :

11000

1.2 Visuomeninės organizacijos, įstaigos
1.2.1. Asociacija „Mes esame“
1.2.2. Visuomeninė organizacija
Akmenės bendruomenė
1.2.3. Akmenės rajono Papilės
seniūnijos rėmimo fondas
1.2.4. Papilės miestelio bendruomenė
1.2.5. Ventos miesto jėgos sporto šakų
klubas „Liga“
1.2.6. Akmenės rajono sporto klubas
„Energija“
1.2.7. VšĮ Ventos šv. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos
vaikų dienos centras
1.2.8. VšĮ „Akmenės jaunimo centras“
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