Elektroninio dokumento nuorašas

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-05-30 Nr. KPP- 103
Naujoji Akmenė
Posėdis vyko 2022 m. gegužės 31 d. 16.00 val., 406 kab.
Posėdžio pirmininkas Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.
Posėdžio sekretorė Zita Stanislauskienė., Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė.
Dalyvavo komisijos nariai: Rūta Brazlauskaitė, Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų
koordinatorė (vyriausioji specialistė); Dalia Sketrė, Savivaldybės administracijos Savivaldybės
gydytoja (vyriausioji specialistė).
Nedalyvavo: Santa Gintauskienė, Socialinės paramos skyriaus paslaugų poskyrio vyriausioji
specialistė, Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė, Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų
sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas“ valdybos pirmininkė.
DARBOTVARKĖ. Dėl vaikų socializacijos programos paraiškų įvertinimo ir siūlymo 2022
m. projektų finansavimui.
SVARSTYTA. Vaikų socializacijos programos paraiškų įvertinimas ir siūlymas 2022 m.
projektų finansavimui.
Pranešėjas D. Rekis informavo, kad 2022 metų vaikų vasaros užimtumui organizuoti gauta
dvylika paraiškų, visos paraiškos administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitiko ir buvo
perduotos tinkamumo finansuoti vertinimui balais pagal turinį bei biudžeto pagrįstumą. Kiekvieną
paraišką įvertino po du komisijos narius. Reikiamą finansavimui gauti vertinimo balų sumą surinko
visos dvylika paraiškų, įvertintos nuo 40 iki 53,5 balų:
Eil .
Nr.

Organizacijos pavadinimas,

1.

Asociacija „Mes esame“

2.

VšĮ Ventos šv. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos
vaikų dienos centras
Akmenės rajono sporto centras

3.
4.
5.
6.

7.

Akmenės rajono sporto klubas
„Energija“
Ventos miesto jėgos sporto šakų
klubas „Liga“
Akmenės rajono Papilės seniūnijos
rėmimo fondas

8.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“
progimnazija
Papilės miestelio bendruomenė

9.

Akmenės rajono Ventos gimnazija

Projekto pavadinimas, paraiškos
registracijos Nr. dokumentų
valdymo sistemoje

Vertinimo
balais vidurkis

Stovykla „Robotų laboratorija“
PRP-213
Vasaros pieva
PRP-232

53,5

„Vasaros nuotykiai“
PRP-220
Karate prie Baltijos jūros
PRP-223
„Žygiuojame su draugais“
PRP-212
„Smagu kartu kurti, pažinti,
keliauti“
PRP-216
Bendrauju žaidžiu – save atrandu“
PRP-217
„Margaspalvė vasara“
PRP-219
Draugystės tiltai
PRP-218

47

47
46,5
45,5
43,5

43,5
42
41

10.

Akmenės rajono meno mokykla

Dviejų šalių tradicijos meno
40,5
raiškoje
PRP-222
11. Visuomeninė organizacija
Pažink, pajausk, sukurk“
40
Akmenės bendruomenė
PRP-214
12. VšĮ „Akmenės jaunimo centras“
„Vasara su IVIDU 2022“
40
PRP-216
Vertinant paraiškas, komisijos nariai atkreipė dėmesį, kad į stovyklų veiklas planuojama
įtraukti ne tik iš socialiai remiamų šeimų, bet ir šeimų atvykusių iš Ukrainos vaikus.
Komisijos pirmininkas
D. Rekis informavo, kad šiemet
vaikų vasaros stovyklų
finansavimui lėšas sudarys tik savivaldybės biudžeto lėšos (11000 Eur).
Komisijos nariai, paraiškas vertino balais ir numatė galimas finansavimo sumas. Atsižvelgiant
į vaikų socializacijos programos finansavimui turimas lėšas, bendru sutarimu pasiūlyta maksimalia
vertintojų siūloma suma finansuoti tik asociacijos „Mes esame“ projektą - Stovyklą „Robotų
laboratorija“. Visiems kitiems paraiškų teikėjams proporcingai mažinti vertintojų projektų
finansavimui siūlomas sumas, o dėl skaičių apvalinimo susidariusį likutį pridėti mažiausiai lėšų
tenkančiam projektui.
Bendru komisijos narių sutarimu parengtas siūlymas dėl lėšų skyrimo 2022 m. vaikų
socializacijos programos projektų įgyvendinimui.
NUTARTA. Teikti Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl
socializacijos programos projektų finansavimo (pridedamas priedas).

2022 m. vaikų

Posėdžio pirmininkas

Darius Rekis

Posėdžio sekretorė

Zita Stanislauskienė

Vaikų socializacijos programos
Paraiškų vertinimo komisijos
2022-05-30 posėdžio protokolo Nr. KPP - 103
priedas

SIŪLYMAS DĖL 2022 M. VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS PROJEKTŲ
FINANSAVIMO
Eil
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Organizacijos, įstaigos
pavadinimas
Naujosios Akmenės
„Saulėtekio“ progimnazija
Akmenės rajono Ventos
gimnazija
Akmenės rajono sporto
centras
Akmenės rajono meno
mokykla
Asociacija „Mes esame“
Visuomeninė organizacija
Akmenės bendruomenė
Akmenės rajono Papilės
seniūnijos rėmimo fondas
Papilės miestelio
bendruomenė
Ventos miesto jėgos sporto
šakų klubas „Liga“
Akmenės rajono sporto
klubas „Energija“
VšĮ Ventos šv. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos vaikų dienos centras
VšĮ „Akmenės jaunimo
centras“

Projekto pavadinimas

Siūloma skirti
suma eurais

Bendrauju žaidžiu – save atrandu

942

Draugystės tiltai

1036

„Vasaros nuotykiai

1004

Dviejų šalių tradicijos meno
raiškoje
Stovykla „Robotų laboratorija“
Pažink, pajausk, sukur

816
1850
816

„Smagu kartu kurti, pažinti,
keliauti
„Margaspalvė vasara

930

„Žygiuojame su draugais

612

Karate prie Baltijos jūros

847

Vasaros pieva

1036

„Vasara su IVIDU -2022

483

Iš viso:
_______________________
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11000
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