
  
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS 

STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI 

BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ MIESTO 

SAVIVALDYBĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO    

 

2021 m.  rugpjūčio 9 d. Nr. A-1308 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 

A1-269 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti 

patvirtinimo“, įgyvendindamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybėje aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. A-857 „Dėl 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 

priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto 

savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ 36 punkto nuostatas, atsižvelgdamas į Nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4  priemonės 

„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje projektų 

vertinimo komisijos 2021 m. liepos 20  d. protokolą Nr. VAK – 373 ir 2021 m. rugpjūčio 3 d. e- 

posėdžio protokolą Nr. VAK - 401:  

t v i r t i n u  2021 metų finansuojamų bendruomeninių organizacijų projektų, pagal 1.1.4 

priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, sąrašą (pridedama).  

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas 

paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro 

g. 81, 76298 Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo 

rūmuose.  

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                         Antanas Bartulis 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m.                           

rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. A-1308 

 

2021 M. FINANSUOJAMŲ BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, PAGAL 

1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“, 

SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Paraiškos teikėjo 

pavadinimas 
Projekto pavadinimas 

Balų 

vidurkis 

Skirta 

suma, 

Eur 

1.  
Asociacija „Lieporių 

bendruomenės centras“ 

„Lieporių bendruomenės sutelktumas 

sprendžiant socialinius ir viešuosius 

poreikius“ 

50,00 5 445,00 

2.  
Asociacija „Šimšės 

bendruomenė“ 

„Gyventi bendruomenėje gera ir 

prasminga“ 
62,50 5 000,00 

3.  
Asociacija „Zoknių 

bendruomenė“ 
„Veikiam-2021“ 62,50 5 760,00 

4.  

Asociacija „Šiaulių m. 

Medelyno gyvenamojo 

rajono bendruomenė“ 

„Sportuojam ir bendraujam visi“ 58,50 4 467,00 

5.  
Asociacija „Gytarių 

bendruomenė“ 

„Bendrystės tiltai – Gytarių 

bendruomenėje“ 
60,00 5 550,00 

6.  
Asociacija „Šiaulių 

bendruomenė“ 
„Šiluma iš mūsų rankų – 2021“ 70,00 6 000,00 

7.  

Asociacija „Rėkyvos 

gyvenvietės 

bendruomenė“ 

„Kūrybinė veikla ir savanorystė stiprina 

bendruomenę“ 
67,50 4 375,00 

Iš viso: 36 597,00 
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