Elektroninio dokumento nuorašas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ
TVIRTINIMO
2022 m. birželio d. Nr. V35Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio
5 dalimi ir 8 dalies 2 punktu, įgyvendindama Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Druskininkų savivaldybės
tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl Druskininkų savivaldybės sporto projektų
finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 23.5, 45 ir 47 punktus ir
atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės sporto projektų vertinimo ir atrankos komisijos,
sudarytos Druskininkų sporto centro direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V1-64 „Dėl
Druskininkų savivaldybės sporto projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir jos darbo
reglamento patvirtinimo“ siūlymus (2022 m. birželio 6 d. posėdžio protokolas Nr. K2-15),
t v i r t i n u pridedamus:
1. Finansuojamų sporto projektų sąrašą.
2. Nefinansuojamų sporto projektų sąrašą.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
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Pareiškėjo pavadinimas

Sporto projekto pavadinimas

Asociacija Laisvalaikio ir sporto
klubas „Planas“
Asociacija „Padėkime vaikams“

3.

Asociacija „Druskininkų trečiojo
amžiaus universitetas“

4.

Asociacija „FK Druskininkai“

5.

Asociacija Druskininkų miesto
vaikų ir jaunimo sporto klubas
„Ateitis“

6.

Viešoji įstaiga „Drusportus“

7.

Asociacija „Sporto renginiai“

8.

Asociacija „Druskininkų ėjikų
klubas“

9.

Viešoji įstaiga „Snow arenos
komanda“

„Krepšinio ir tinklinio vystymas
Druskininkų savivaldybėje“
„Sportas vaikams su negalia“
„Atvira K. Dineikos parko
senjoriada ir Nacionalinė IV-oji
TAU universiada Radviliškyje“
„Futbolo plėtra ir populiarinimas
Druskininkų savivaldybėje“
„Jaunųjų krepšininkų ugdymas“
„Tinklinio, olimpinės sporto šakos
plėtotė Druskininkų savivaldybėje“
„Bėk drauge su draugu
Druskininkuose“
„Druskininkų ėjikų klubo tikslinė
pasiruošimo programa 2022 m.
sezonui“
„Kalnų slidinėjimo komandos
varžybinės aprangos įsigijimas“
Iš viso:

______________

Skirta suma
(Eur)
800,00
800,00
600,00
1 200,00
1 400,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
12 000,00
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Pareiškėjo pavadinimas

1.

Religinė organizacija Druskininkų
(Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus
parapija

2.

Sodininkų bendrija „Migla“

Sporto projekto pavadinimas
„Basom kojom“

„Futbolo aikštelės įrengimas, pastatant
futbolo vartus sodininkų bendrijoje „Migla““
______________
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