JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2021 m. balandžio 22 d. Nr. A-342
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 (2021 m. balandžio 21 d. posėdžio protokolas Nr. FV- 1),
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 2104,00 Eur (du tūkstančius šimtą keturis eurus) projekto
„Produktų apdirbimas skatinant ekonominę veiklą“ įgyvendinimui;
2. Mekių kaimo bendruomenei 2495,25 Eur (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt
penkis eurus 25 ct) projekto „Gaminu pats!“ įgyvendinimui;
3. Ziniūnų kaimo bendruomenei „Obelėlė“ 920,00 Eur (devynis šimtus dvidešimt eurų)
projekto „Ekonominės veiklos skatinimas ir stiprinimas bendruomenėje“ įgyvendinimui;
4. Linkaičių kaimo bendruomenei 996,58 (devynis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 58 ct)
projekto „NVO jaunimo ir kitų bendruomenės narių įtraukimas į Linkaičių kaimo bendruomenės
aplinkos tvarkymą ir priežiūrą” įgyvendinimui;
5. Rudiškių kaimo bendruomenei 2499,76 (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt
devynis eurus 76 ct) projekto „Ekonominės veiklos stiprinimas Rudiškių bendruomenėje”
įgyvendinimui.
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

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2021 m. liepos 15 d. Nr. A-657
Joniškis
Vadovaudamasis 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 atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės kaimo plėtros programos paramos teikimo
komisijos siūlymus (2021 m. liepos 12 d. posėdžio protokolas Nr. FV- 4):
1. S k i r i u iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 01 02 06 programos priemonės
„Nevyriausybinių organizacijų projektų dalinis finansavimas“:
1.1. Lieporų kaimo bendruomenei „Sodžius“ 560,96 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt eurų
96 centus) projekto „Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas“ įgyvendinimui;
1.2. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungai 175,00 Eur (šimtą septyniasdešimt
penkis eurus) projekto „Judėsi – sveikatą laimėsi“ įgyvendinimui;
1.3. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungai 187,00 Eur (šimtą aštuoniasdešimt
septynis eurus) projekto „Bendruomeniškumo skatinimas kaimo bendruomenėse“ įgyvendinimui.
2. S k i r i u iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 01 02 01 programos priemonės
„Kaimo bendruomenių veiklos rėmimas“ po 200 Eur (du šimtus eurų):
2.1. Plikiškių kaimo bendruomenei „Šaltinis“;
2.2. Ramoškių kaimo bendruomenei;
2.3. Mikolaičiūnų kaimo bendruomenei;
2.4. Maldenių kaimo bendruomenei;
2.5. Darginių kaimo bendruomenė „Šilas“;
2.6. Stupurų kaimo bendruomenei;
2.7. Skaistgirio miestelio bendruomenei;
2.8. Linkaičių kaimo bendruomenei;
2.9. Stungių kaimo bendruomenei;
2.10. Bučiūnų kaimo bendruomenė „Lagūna“;
2.11. Bendruomenei „Beržininkai“
2.12. Rudiškių kaimo bendruomenei;
2.13. Kriukų kaimo bendruomenei „Šešėvė“;
2.14. Jankūnų kaimo bendruomenei;
2.15. Reibinių kaimo bendruomenei;
2.16. Daunoravos kaimo bendruomenei;
2.17. Drąsutaičių kaimo bendruomenei;
2.18. Jakiškių-Maironių kaimo bendruomenei;
2.19. Veršių kaimo bendruomenė „Senas ąžuolas“;
2.20. Asociacijai „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“;
2.21. Mekių kaimo bendruomenei;
2.22. Jurdaičių kaimo bendruomenei;
2.23. Asociacijai „Pošupių kaimo bendruomenė“;
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2.24. Kirnaičių kaimo bendruomenei;
2.25. Kepalių kaimo bendruomenei „Ašvinė“;
2.26. Kalnelio kaimo bendruomenei „Sidabrė“;
2.27. Asociacijai „Gataučių bendruomenė“;
2.28. Bariūnų kaimo bendruomenei;
2.29. Lankaičių kaimo bendruomenei;
2.30. Satkūnų kaimo bendruomenei „Gija“;
2.31. Žagarės bendruomenei „Veidė“;
2.32. Jauniūnų kaimo bendruomenei.
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 direktorius

Tomas Armonavičius

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. A-831
Joniškis
Vadovaudamasis 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 atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės kaimo plėtros programos paramos teikimo
komisijos siūlymus (2021 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolas Nr. FV-5):
1. S k i r i u iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 01 02 06 programos priemonės
„Nevyriausybinių organizacijų projektų dalinis finansavimas“ Linkaičių kaimo bendruomenei 455,34
Eur (keturis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 34 centus) projekto „Materialinės bazės stiprinimas
Linkaičių kaimo bendruomenėje“ įgyvendinimui.
2. S k i r i u iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 01 02 01 programos priemonės
„Kaimo bendruomenių veiklos rėmimas“ po 200 Eur (du šimtus eurų):
2.1. Mindaugių kaimo bendruomenei;
2.2. Skakų kaimo bendruomenei;
2.3. Juodeikių kaimo bendruomenei;
2.4. Ziniūnų kaimo bendruomenei „Obelėlė“;
2.5. Gaižaičių kaimo bendruomenė;
2.6. Daukšių kaimo bendruomenei;
2.7. Lieporų kaimo bendruomenei „Sodžius“;
2.8. Žvelgaičių kaimo bendruomenei;
2.9. Alsių kaimo bendruomenei.
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 direktorius

Tomas Armonavičius

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2021 m. rugsėjo 8 d. Nr. A-844
Joniškis
Vadovaudamasis 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 (2021 m. liepos 12 d. posėdžio protokolas Nr. FV-4),
s k i r i u iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 01 02 06 programos priemonės
„Nevyriausybinių organizacijų projektų dalinis finansavimas“:
1. Maldenių kaimo bendruomenei 655,00 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt penkis eurus)
projekto „Patrauklus kaimas-dabar ir ateičiai“ įgyvendinimui;
2. Skaistgirio miestelio bendruomenei 1366,00 Eur (tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt šešis
eurus) projekto „Poilsio ir laisvalaikio zonos Skaistgirio miestelyje sukūrimas“ įgyvendinimui;
3. Bučiūnų kaimo bendruomenei „Lagūna“ 2322,00 Eur (du tūkstančius tris šimtus
dvidešimt du eurus) projekto „Bučiūnų kaimo bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimui;
4. Rudiškių kaimo bendruomenei 494,00 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt keturis eurus)
projekto „Materialinės bazės ir verslumo stiprinimas Rudiškiuose“ įgyvendinimui;
5. Plikiškių kaimo bendruomenei „Šaltinis“ 616,00 Eur (šešis šimtus šešiolika eurų)
projekto „Sportuoju – esu sveikas“ įgyvendinimui;
6. asociacijai „Pošupių kaimo bendruomenė“ 369,60 Eur (tris šimtus šešiasdešimt devynis
eurus 60 ct) projekto „Pošupių kaimo bendruomenės namų materialinės bazės sukūrimas“
įgyvendinimui;
7. Satkūnų kaimo bendruomenei „Gija“ 278,80 Eur (du šimtus septyniasdešimt aštuonis
eurus 80 ct) projekto „Bendruomenės sporto ir laisvalaikio bazės sukūrimas“ įgyvendinimui;
8. Kriukų kaimo bendruomenei „Šešėvė“ 594,00 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt
keturis eurus) projekto „Laiminga vaikystė“ įgyvendinimui.
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 direktorius

Tomas Armonavičius

