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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO 2020 M. ĮGYVENDINAMIEMS PROJEKTAMS,
FINANSUOJAMIEMS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PAGAL ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANO 6 PROGRAMOS
,,KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO IR JAUNIMO
UŽIMTUMO PROGRAMA“ PRIEMONĘ NR. 6.1.2.06 „VAIKŲ UŽIMTUMO
DIDINIMAS“
2020 m. rugpjūčio d. Nr. 1-AĮAnykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8
dalies 2 ir 5 punktais, Anykščių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo
vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-225 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vaikų vasaros
stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4
punktu bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos
plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo, jaunimo užimtumo
programa“ priemonės Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“, projektų ekspertų komisijos,
sudarytos Anykščių rajono administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-AĮ372 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 6 programos
„Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo, jaunimo užimtumo programa“ priemonės
Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“ projektų ekspertų komisijos sudarymo ir komisijos
sekretoriaus skyrimo“, rekomendaciją (2020 m. rugpjūčio 4 d. posėdžio protokolas Nr. 1-VL-71),
s k i r i u finansavimą 2020 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems iš valstybės
biudžeto lėšų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 6
programos ,,Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo
programa“ priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“:
1. 1500 Eur – „Vaikų vasaros dienos stovykla „Swim and fun“ (MB „Anykščių sporto
turas“);
2. 1600 Eur – „Pažinkime vieni kitus“ (VšĮ „Auto moto group”);
3. 1160 Eur – „Kalnų slidinėjimo vasaros stovykla“ (Asociacija „Kalitos kalnas“);
4. 850 Eur – „Avilys – 12“ („Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras);
5. 3700 Eur – „Mokinių vasaros stovykla „Tik-ėjimas“ (Anykščių Antano Baranausko
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pagrindinė mokykla);
6. 4760 Eur – „Sporto stovyklų AKKSC sportininkams organizavimas“ (Anykščių kūno
kultūros ir sporto centras);
7. 900 Eur – „Plaukimo stovykla Anykščiuose 2020“ (VšĮ „Plaukimo vystymas“);
8. 1030 Eur – „Sportuok visus metus“ (Anykščių slidinėjimo sporto klubas „Viesulas“).
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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