TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO
PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO
2020 m. liepos 27 d. Nr. 5T-269
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. birželio 26 d. posėdžio protokolą Nr. 22-194 ir 2020 m. liepos 24 d.
protokolą Nr. 22-231:
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

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 5T-269
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS
LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
Eil.
Bendruomenė
Nr.
1.
Tauragės Ramovės
bendruomenė
2.
Tauragės senamiesčio
bendruomenė

3.

4.
5.

6.

7.

300

„Penktasis bendruomenės gimtadienis“

700

Tauragės miesto
bendruomenė „Tauragės
Aušra“
Tauragės miesto
bendruomenė „Berža“

„Bendruomenės veikla ir plėtra“

150

„Pirmininko išlaidų kompensavimas“

150

Tauragės miesto
bendruomenė „Tauragės
Jovarai“
Dacijonų kaimo
bendruomenė

„Bendruomenės veiklai vykdyti“

1000

„Patirtų išlaidų kompensavimas“
„Patirtis skatina veikti“
„Tradicijas įtvirtins Gilė ir Stelmužiukas“
„Bendruomenės pirmininko išlaidų
kompensavimas“
„Buhalterinės apskaitos, ir kitų išlaidų
kompensavimas“
„Sveiks kaimyne”
„Vadovo paskatinimas“
„Žolinės. Mūsų šaknys“
„Tradicinė mindauginių šventė 2020“
„Parama bendruomenės ūkiniams
poreikiams II ketvirtyje“
„Parama bendruomenės ūkiniams
poreikiams III ketvirtyje“
„Žolinė Pagramantyje“
„Daugiafunkcinio centro atidarymas
„Modulinis namelis ūkinėms reikmėms“

630
500
750
125

„Bendruomenės ūkinės išlaidos“

620

„Bendruomenės pirmininko išlaidos“

150

„Išlaidos einant bendruomenės
pirmininkės pareigas
„Susėskim po tėviškės medžiais žaliais“
„Bobutės raštų pynė“
„Šiltos, švarios ir šviesios patalpos“

296

Kaimo bendruomenė
„Taurų žiburys”

Dauglaukio bendruomenė
„Gimtinė“

9.

Pagramančio
bendruomenės centras
„Gramančia“

11.
12.
13.

14.

„Bendruomenės išlaidos“

Skirta suma
(Eur)
87

„Pirmininko patirtų sąnaudų
kompensavimas“

8.

10.

Projekto pavadinimas

Kaimo bendruomenė
„Mažonų rytas“
Sungailiškių kaimo
bendruomenė
Šakviečio apylinkės
bendruomenės centras
Lomių kaimo bendruomenė
„Lomiai“
Norkaičių kaimo
bendruomenė „Galmena“

269
350
150
800
360
930
1400
400
300
1500

730
450
184

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

Bendruomenė „Vaitimėnų
šilas“
Trepų kaimo bendruomenė

Adakavo bendruomenė

Batakių kaimo
bendruomenė „Aukaja“
Batakių geležinkelio stoties
kaimo bendruomenė
„Santakai“
Būdviečių kaimo
bendruomenė
Žygaičių kaimo
bendruomenė „Žygava“
Kaimo bendruomenė
„Sartupietis“

Aukštupių kaimo
bendruomenė
„Aukštadabrupis“
Bendruomenė
“Draudežeris“
Šikšnių kaimo
bendruomenė
Gaurės pilietinės
bendruomenės centras
„Gaurkiemis“
Eičių bendruomenė
„Karšuva“

Stragutės kaimo
bendruomenė
Lauksargių kaimo
bendruomenė
„Lauksargiškiai“

„Paskutiniai vasaros akordai kaime”

1500

„Bendruomenės komunalinės išlaidos“
„Atlaidai“
„Pažintis su Dzūkija“

211
550
700

„Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“

700

„Kuršių marias nuo Baltijos atskyrusi
kuršių nerija“
„Bendruomenės ūkinių išlaidų
kompensavimas
„Adakavo krašto žmonių Joninių sueiga“
„Bendruomenės veikla“
„Ona ir vėl kviečia į Batakius“
„Išlaidos bendruomenės veiklai“
„Išlaidos bendruomenės buhalterinei
apskaitai“
„Kaimas kviečia savo vaikus“
„Čia mūsų namai“

560

„Bendruomenės II ketvirčio ūkinės
išlaidos“
„Pabūkime visi kartu“
„Ūkinės išlaidos“
„Įrangos įsigijimas viešųjų erdvių
tvarkymui“
„Tradicinė sporto šventė Sartininkuose“
„Aplankyk ir Tu“
„Bendruomenės išlaidos“
„Visiems po pastoge vietos užteks“

236

„Telefoninės išlaidos“
„Bendruomenės „Draudežeris“ sodyba“
„Bendruomenės „Draudežeris“
įkurtuvės“
„Kaimo šventės organizavimas“

50
528
900

„Kraštiečių subuvimas 2020“

1550

„Bendruomenės išlaidos“
„Eičių grybų šventė“
„Eičiai beach party“
„Vasarvidžio balsai“
„Bendruomenės poreikių tenkinimas“
„Sveikas kaimyne, išgyvenęs karantiną“
„Sportuok ir būsi sveikas“
„Tarptautinė pagyvenusių žmonių
šventė“
„Kuro išlaidų kompensavimas“

860
400
1000
400
600
500
45
500

449
450
89
200
300
300
900
1920

200
150
1000
200
100
150
1500

900

247

30.

„Žemaitijos sostinės – Telšių vartus
atvėrus“
„Tradicinė vasaros kaimo šventė“
Kaimo
bendruomenė „Bendruomenės vasaros šventė“
„Joniškės klevai“
IŠ VISO:

500
1100
200
35 926

