
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S 

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI, 

PASKIRSTYMO

2021 m. birželio          d. Nr. B- ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu ir atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.

balandžio 8 d. įsakymu Nr. B-ĮV-343 „Dėl Vaikų socializacijos konkurso programų rėmimui skirtų

lėšų paskirstymo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos 2021 m. birželio 2 d. Nr. 1 NVK-3 ir

2021 m. birželio 8 d. Nr. 2 NVK-4 posėdžio protokolus,

p a s k i r s t a u Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas Vaikų socializacijos programoms

įgyvendinti, šioms programoms finansuoti:
Eil.

Nr. Programos projekto pavadinimas                                  Pareiškėjas

Paskirtos 

SB lėšos 

(eur)

1 „Kas pasakė budėk?“ Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugovė 869

2 ,,Noriu tapti gerumo ženklu“ Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija 939

3 „Kitokia vasara“ Karklinių kaimo bendruomenė 758

4  „Atostogos su menu“ VšĮ Meno ir edukacijos centras 652

5 ,,Vaikų džiaugsmai vasarą“ Bendruomenė ,,Dailučių švyturiai‘ 534

6 ,,Vasaros pėdutės“ Pūstapėdžių kaimo bendruomenė 201

7 ,,Vasaros stovykla ,,Inovacijų 

kūrėjai. Vilkaviškis 2021“

Viešoji įstaiga ,,LISPA“ 3018

8 „Šok–2021“ Asociacija šokio studija „Šokantys 

bateliai“

2604

9 ,,Sportuok su šeima“ Sporto klubas ,,Kybartų jaunystė“ 2852

10 ,,Tapk“ Sporto klubas ,,Kengūros šuolis“ 1956

11 ,,Keliauk po Lietuvą su dviračiu 

2021“

Vilkaviškio miesto dviračių sporto klubas

,,Aira“

2281

12 ,,Sveikatingumo akademija“ Sūduvos regiono kultūros ir sporto 

centras

911

13 ,,Vaikų fizinio aktyvumo plėtra 

Vilkaviškio rajone vasaros metu“

VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija 1566

14 „Vasaros robotikos stovykla 

Vilkaviškyje“

VšĮ Robotikos akademija 348

15 ,,Svečiuose pas Joną kaime“ Lietuvos nacionalinis muziejus Jono 

Basanavičiaus gimtinė

888

16 „Pažinimo keliu-mažu žingsneliu“ Kybartų socialinių paslaugų centras 392

17 ,,Orkestro užtaisas“ Kybartų kultūros centras 1910

18 „Svaja-2021“ Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras 1313

19 „Svajonių komanda“ Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 

skyrius Atviras jaunimo centras

2472
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20 ,,Mažinam atstumą“ Vilkaviškio kultūros centras 636

21 „Vaivorykštė – 2021“ Vilkaviškio rajono sporto mokykla 889

22 ,,Susikibę rankomis“ Vilkaviškio muzikos  mokykla 3053

23 ,,Atostogos su dūda-2021“ Laisvasis mokytojas Saulius Mickevičius 1851

24 „Žinau-taikau-kitą mokau-9“ Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-

daugiafunkcis centras

500

25 „Draugystės ratas“ Alvito mokykla- daugiafunkcis centras 204

26 „Vasaros keliu“ Kybartų „Saulės“ progimnazija 163

27 „Draugaukime, keliaukime, 

pažinkime kartu su pradinuku“

Vilkaviškio pradinė mokykla 185

28 ,,Vaikystės takeliu poilsiaut

skubu-2021“

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis 

,,Eglutė“

234

29 „Pažinimo taku 2021“ Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 105

30 ,,Pajusk savo kraštą“ Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis 

,,Kregždutė“

110

31 „Augame kartu“ Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-

daugiafunkcis centras

210

32 „Draugaukime, keliaukime, 

pažinkime“

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė 

mokykla

150

33 „Augam, nes skaitom“ Sūdavos pagrindinė mokykla 100

34 „Augu laimingas, sveikas ir 

kūrybingas“

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija 146

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

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

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Skelbiamas viešai

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

Daiva Gvazdaitienė Nuorašas tikras
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl lėšų, skirtų vaikų socializacijos programoms įgyvendinti,

paskirstymo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-06-11 Nr. B-ĮV-731

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vitas Gavėnas Savivaldybės administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-11 07:34

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-06-11 07:35

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2018-09-25 12:49 - 2021-09-24 12:49

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Širvienė Vyriausiasis specialistas (K)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-11 08:16

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-06-11 08:16

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2018-10-04 11:21 - 2021-10-03 11:21

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) protokolas Nr.1 NVK-3.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) protokolas Nr 2 NVK-4.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210601.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-11)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-06-11 nuorašą suformavo Daiva Gvazdaitienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

Nuorašas tikras

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Gvazdaitienė

2021-06-11
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