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Joniškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 4
punktu, Joniškio rajono savivaldybės kaimo plėtros programos nuostatų, patvirtintų Joniškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A-533 (2020
m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A-278 redakcija su pakeitimu, padarytu 2020 m. gegužės 29 d.
įsakymu Nr. 492), 28 punktu ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės kaimo plėtros
programos paramos teikimo komisijos siūlymus (2020 m. liepos 3 d. posėdžio protokolas Nr.
FV- 2),
s k i r i u iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 01 02 06 programos priemonės
„Nevyriausybinių organizacijų projektų dalinis finansavimas“:
1. Stupurų kaimo bendruomenei 985,00 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis
eurus) projekto „Kaimiškos tradicijos naujai“ įgyvendinimui;
2. Mikolaičiūnų kaimo bendruomenei 2000,00 Eur (du tūkstančius eurų) projekto
„Mikolaičiūnų kaimo bendruomenės ekonominės veiklos skatinimas, sukuriant materialinę bazę“
įgyvendinimui;
3. Skaistgirio miestelio bendruomenei 628,93 Eur (šešis šimtus dvidešimt aštuonis eurus
93 ct) projekto „Patraukli aplinka - darni bendruomenė“ įgyvendinimui;
4. Reibinių kaimo bendruomenei 623,31 Eur (šešis šimtus dvidešimt tris eurus 31 ct)
projekto „Saugi aplinka aktyviam poilsiui“ įgyvendinimui;
5. Jankūnų kaimo bendruomenei 290,63 Eur (du šimtus devyniasdešimt eurų 63 ct)
projekto „Atsinaujiname!“ įgyvendinimui;
6. Mekių kaimo bendruomenei 1780,00 Eur (tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt
eurų) projekto „Vaikų dienos centras Mekiuose“ įgyvendinimui;
7. Ziniūnų kaimo bendruomenei „Obelėlė“ 307,00 Eur (tris šimtus septynis eurus)
projekto „Mums gera čia“ įgyvendinimui;
8. bendruomenei „Beržininkai“ 400,67 Eur (keturis šimtus eurų 67 ct) projekto
„Bendruomenės "Beržininkai" pastato patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams“
įgyvendinimui;
9. Daunoravos kaimo bendruomenei 560,00 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt eurų)
projekto „Lauko estrados įrengimas Daunoriškės kaime“ įgyvendinimui;
10. Plikiškių kaimo bendruomenei „Šaltinis“ 1235,00 Eur (tūkstantį du šimtus trisdešimt
penkis eurus) projekto „Plikiškių kaimo bendruomenės "Šaltinis" ekonominės veiklos
skatinimas“ įgyvendinimui;
11. Mindaugių kaimo bendruomenei 950,00 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt eurų)
projekto „Iš kiemo į didįjį krepšinį“ įgyvendinimui;
12. visuomeninei organizacijai „Spalvotas veidas“ 1803,84 Eur (tūkstantį aštuonis šimtus
tris eurus 83 ct) projekto „Kapitalinio remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu ir
projekto vykdymo priežiūra“ įgyvendinimui;
13. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei 645,50 Eur (šešis šimtus
keturiasdešimt penkis eurus 50 ct) projekto „Kartos kartu“ įgyvendinimui.
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Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81,
LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo
rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62,
LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai,
A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

Administracijos direktorė

Valė Kulvinskienė

'(7$/ǋ60(7$'820(1<6
Dokumento sudarytojas (-ai)

-RQLãNLRUDMRQRVDYLYDOG\EơVDGPLQLVWUDFLMD

'RNXPHQWRSDYDGLQLPDV DQWUDãWơ

'ơOOơãǐVN\ULPR

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-07-08 08:23 Nr. A-647

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

9DOơ.XOYLQVNLHQơ$GPLQLVWUDFLMRVGLUHNWRULXV

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2020-07-08 08:51

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-08 08:51

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas

2019-04-17 17:19 - 2022-04-16 17:19

,QIRUPDFLMDDSLHEǌGXVQDXGRWXVPHWDGXRPHQǐ
vientisumui užtikrinti

-

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULHGǐVNDLþLXV

0

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULGHGDPǐGRNXPHQWǐ
VNDLþLXV

0

3URJUDPLQơVƳUDQJRVNXULDQDXGRMDQWLVVXGDU\WDV
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DekaDoc v.20200701.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir
HOHNWURQLQLR Lǐ SDUDãR ǐ WLNULQLPą WLNULQLPRGDWD
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data
LUMąDWVSDXVGLQĊVGDUEXRWRMDV

QXRUDãąVXIRUPDYR/DXUD0RFNǌQLHQơ

Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

