
   
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS

STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI 

BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO, ĮGYVENDINANT

BANDOMĄJĮ MODELĮ,  KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ATRINKTŲ 

PROJEKTŲ FINANSAVIMO

2021 m. rugsėjo     d. Nr. V1E–

Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano

1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį

modelį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio

9 d. įsakymu Nr. A1-435„Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021

metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo,

įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“ 26 punktu ir atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono

savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisijos 2021 m. rugsėjo 27 d. protokolą Nr. 2,

p a t v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų

veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo,

įgyvendinant bandomąjį modelį, Kaišiadorių rajono savivaldybėje atrinktiems projektams finansuoti

skiriamas lėšas taip: 

1. Asociacijos ,,Kaišiadorių senamiesčio bendruomenė“ projektui „Senamiesčio širdis“ – 3000,00

Eur.

2. Asociacijos ,,Dovainonių bendruomenė“ projektui „Žiemos pasaka Dovainonių kaime“ –

2998,80 Eur.
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3. Asociacijos ,,Kaišiadorių miesto centro bendruomenė“ projektui „Man patinka gyventi

Kaišiadoryse“ – 3000,00 Eur.

4. Asociacijos Kaugonių krašto bendruomenė „Bendrystė“ projektui „Didžiosios Kovos suburti“ –

1180,62 Eur.

5. Asociacijos ,,Anglininkų bendruomenė“ projektui „Ekologiška šiluma – gėris visiems“ –

3000,00 Eur.

6. Asociacijos ,,Vilūnų kaimo bendruomenė“ projektui „Vilūnų kaimo bendruomenės namų

energetinio efektyvumo didinimas“ – 2846,56 Eur.

7. Asociacijos kaimo bendruomenė „Pakertai“ projektui „Diskgolfas Pakertuose 2021“ – 2991,31

Eur.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                              Vaida Babeckienė

Parengė

Albina Keblikaitė
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