
 

 

 

 

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO PROJEKTŲ 

FINANSAVIMO 

 

2017 m. kovo 16 d. Nr. AĮ-272 

Utena 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 

dalies 2, 3 ir 5 punktais, Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir 

administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiško švietimo sistemos kūrimo, jaunimo 

užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-24 „Dėl 

Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų 

prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos 

skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu, 

atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. TS-32 

„Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ ir Utenos rajono savivaldybės 

kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, 

kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros 

projektų jaunimo užimtumo projektų vertinimo komisijos 2017 m. kovo 8 d. posėdžio protokolą Nr. 

(34.38)-JP-1: 

1. S k i r i u  finansavimą projektų vykdytojams: 

1.1. Visuomeninei organizacijai Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubui projektui 

„Nyaaa! 2017“ vykdyti – 2 000,00 (du tūkstančius) Eur; 

1.2. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ 9 000,00 

(devynis tūkstančius) Eur projektams vykdyti, iš jų: 

1.2.1. projektui „Aktyvus jaunimas – jaunas ir inovatyvus miestas“ vykdyti – 3 250,00 

(tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt) Eur; 

1.2.2. projektui „Utenos miesto bei rajono mokinių savivaldų atstovavimas, stiprinimas ir 

vienijimas“ vykdyti – 3 250,00 (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt) Eur; 

1.2.3. projektui „Jaunimo taškas“ vykdyti – 2 500,00 (du tūkstančius penkis šimtus) Eur; 

1.3. Pačkėnų krašto bendruomenei projektui „Vasarą praleiskime kartu“ vykdyti – 200,00 

(du šimtus) Eur; 

1.4. Visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“ projektui „Vaikų ir tėvų užimtumas – 

teigiamos perspektyvos ateičiai“ vykdyti – 500,00 (penkis šimtus) Eur; 

1.5. Asociacijai „Utenos vaikų ir jaunimo erdvė“ 6 000,00 (šešis tūkstančius) Eur 

projektams vykdyti, iš jų: 

1.5.1. projektui „Jaunimo bei su jais dirbančių asmenų informavimas bei konsultavimas 

Utenos regione“ vykdyti – 4 000,00 (keturis tūkstančius) Eur; 

1.5.2. projektui „Misija: jaunuolis 2017 m.“ vykdyti – 2 000,00 (du tūkstančius) Eur; 

1.6. Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijai projektui „Utena – Svajonių miestas“ 

vykdyti – 400,00 (keturis šimtus) Eur; 

1.7. Utenos seniūnijos bendruomenei projektui „Vaikų ir jaunimo užimtumas, sudarant 

sąlygas sportuoti visais metų laikais“ vykdyti – 200,00 (du šimtus) Eur; 



1.8. Utenos Dauniškio vidurinės mokyklos moksleivių bendruomenei projektui „Utenos 

Dauniškio gimnazijos ir progimnazijų  mokinių įtraukimas į visuomeninę ir savanorišką veiklą“ 

vykdyti - 200,00 (du šimtus) Eur; 

1.9. Leliūnų moterų bendrijai „Leliūna“ projektui „Mūsų sveikinimas Lietuvai“ vykdyti - 

200,00 (du šimtus) Eur; 

1.10. VšĮ „Aukštyn galvą“ projektui „Matyk, kurk, veik atviroje vaikų ir jaunimo erdvėje“ 

vykdyti - 500,00 (penkis šimtus) Eur; 

1.11. Užpalių vidurinės mokyklos vaikų dienos centrui „Saulutė“ projektui „Vaikų 

užimtumas per gamtamokslį, patyriminį ir sveikatos įgūdžių ugdymą“ vykdyti - 200,00 (du šimtus) 

Eur; 

1.12. Asociacijai „Pikseliai“ projektui „Renginių ciklas „Atrask“ vykdyti - 500,00 (penkis 

šimtus) Eur; 

1.13. „Tėviškės pastogės“ bendrijai projektui „Mums rūpi šitas kraštas“ vykdyti - 100,00 

(vieną šimtą) Eur; 

1.14. Utenos rajono savivaldybės administracijai projektui „Utenos jaunimo politikos 

strategijos sukūrimas“ vykdyti – 5 000,00 (penkis tūkstančius) Eur. 

2. P a v e d u  Utenos rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui 

pervesti pinigus projektų vykdytojams, nurodytiems šio įsakymo 1.1-1.13 papunkčiuose, pasirašius 

biudžeto lėšų naudojimo sutartis. 

3. N u r o d a u , kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Administracijos direktorius   Jonas Slapšinskas 

 


