TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŲ
RĖMIMO PROGRAMOS
2020 m. vasario 18 d. Nr. 5-126
Tauragė
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5
punktu, Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos nuostatų, patvirtintų
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 5-1223
„Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“, 21
punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 1-4 „Dėl 2020
metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į komisijos, sudarytos
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 5-284
„Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos konkurso projektų atrankos
komisijos sudarymo“, 2020 m. vasario 7 d. posėdžio protokolą Nr. 22-40:
1. P a s k i r s t a u Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos lėšas
(priedas).
2. N u r o d a u Centralizuotos buhalterijos skyriui pervesti lėšas pagal su programos
vykdytojais pasirašytas sutartis ir programos sąmatas.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis
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Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 5-126
priedas
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS
LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
Eil.
Gavėjas
Nr.
1.
Tauragės miesto vietos veiklos
grupė

Projektas

Suma (Eur)

„Bendruomenių namai – vieta, kur
norisi leisti laiką su šeima, draugais“

8 800

2.

Tauragės Ramovės bendruomenė

„Bendruomenės išlaidos“

122

3.

Tauragės senamiesčio
bendruomenė

„Judėkime kartu“

300

4.

Tauragės miesto bendruomenė
„Tauragės Aušra“

„Bendruomenės veikla ir plėtra“

350

5.

Tauragės miesto bendruomenė
„Tarailių ratas“

„Pirmininko išlaidų kompensavimas“

150

„Lietuvos kulinarinis paveldas“
„Bendruomenės veiklai vykdyti“

400
900

„Patirtų išlaidų kompensavimas“
„Senų daiktų istorijos“
„Bendruomenės pirmininko išlaidų
kompensavimas“
„Bendruomenės išlaidų
kompensavimas“
„Parama Pilaitės bendruomenės
centrui“
„Velykų velykėlės Dapkiškiuose“
„Vadovo paskatinimas“

592
250
150

„Išlaidų kompensavimas“
„Žiema, žiema bėk iš kiemo“
„Parama bendruomenės ūkiniams
poreikiams“
„Užgavėnių papročiai Žemaitijoje“
„Dviračių žygis“
„Komunalinės išlaidos už 2019 m IV
ketvirtį“
„Nepamiršti talentai“
„Bendruomenės pirmininko išlaidos“

150
700
649

„Kuro ir komunalinių išlaidų
kompensavimas“
„Pasitinkame Birutės Baltrušaitytės
gimimo aštuoniasdešimtmetį“
„Jaunimėli eikš pas mus“

359

6.

Tauragės miesto bendruomenė
„Tauragės Jovarai“

7.

Dacijonų kaimo bendruomenė

8.

Kaimo bendruomenė „Taurų
žiburys”

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Pilaitės bendruomenės centras
Dauglaukio bendruomenė
„Gimtinė“
Juodpetrių kaimo bendruomenė
Pagramančio bendruomenės
centras „Gramančia“
Kaimo bendruomenė „Mažonų
rytas“
Šakviečio apylinkės
bendruomenės centras
Lomių kaimo bendruomenė
„Lomiai“

500
545
100
150

150
350
586
470
150

800
300
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Norkaičių kaimo bendruomenė
„Galmena“
17.

Sungailiškių kaimo bendruomenė

18.

Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“

19.

Bendruomenė „Skaudvilės
kraštas“
Adakavo bendruomenė
Batakių kaimo bendruomenė
„Aukaja“
Batakių geležinkelio stoties kaimo
bendruomenė „Santakai“
Eičių bendruomenė „Karšuva“

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

„Žyma, žyma bėk iš kiemo“
„Taip skamba Lietuva“
„Šiltos, švarios ir šviesios patalpos“
„Bendruomenės pirmininko išlaidos“
„Bendruomenės ūkinės išlaidos“
„Bendruomenės komunalinės
išlaidos“
„Bendruomenės pirmininko
funkcijos“
„Palinkėjimai Lietuvai“
„Bendruomenės veikla“

50
150
321
78
196
215

„Išlaidos bendruomenės veiklai“

150

„Įranga bendruomeninio verslo darbo
vietai užtikrinti“
„Sąskaitos už kurą skirtą
bendruomenės pirmininkams“
„Pirmininko išlaidos“

1 790

Gaurės pilietinės bendruomenės
centras „Gaurkiemis“
Kaimo bendruomenė
„Kunigiškietis“
Žygaičių kaimo bendruomenė
„Bendruomenės ūkinės išlaidos“
„Žygava“
„Islandija- mūsų sesė“
Kaimo bendruomenė „Sartupietis“ „Ūkinės išlaidos“
„Inventoriaus įsigijimas kiemelio
atnaujinimui“
Aukštupių kaimo bendruomenė
„Komunalinės išlaidos“
„Aukštadabrupis“
„Su gimimo diena, Lietuva“
Kęsčių kaimo bendruomenė
„Komunalinės paslaugos“
„Elbenta“
Šikšnių kaimo bendruomenė
„Ūkininkų šventės organizavimas“
Lauksargių kaimo bendruomenė
„Sportuok ir būsi sveikas“
„Lauksargiškiai“
„Ansamblių vakaras Lauksargiuose“
„Ūkinių išlaidų kompensavimas“
„Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo šventė“
„Kalėdinės dovanėlės mažiesiems“
IŠ VISO:
________________________________

150
570
146

150
150
204
300
150
1 300
1 396
420
1 687
500
126
200
146
800
215
29 533

