BIRŽŲ RAJONO SAVIVALYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 2019-2022 M. VEIKLOS RĖMIMO 2022 M. PROGRAMAI
PATEIKTI PROJEKTAI
Eil.
Nr.

Organizacija

Projekto
pavadinimas

Problemos aktualumas

Papildomas
finansavima
s

Dalyvių
skaičius
Savanoriai

Prašomos
lėšos
(Eur)

Siūloma skirti

1.

Asociacija Biržų
trečiojo amžiaus
universitetas

„Garbus amžius
– ne kliūtis..“

810,00

140/3

1650,00

650

2.

Medeikių kaimo
bendruomenė

„Mes jau 20
metų kartu“

100/15

800,00

400

3.

Asociacija
„Biržėnai“

Renginiai, skirti Savanorystės metams paminėti:
Parodos, praktiniai užsiėmimai., susitikimai, suaugusiųjų
mokymosi savaitė, savanoriškos veiklos 10-mečio
renginys..
Renginiai, skirti visų amžių grupėms (renginių
viešinimas, priemonių užsiėmimams įsigijimas,
animatoriaus paslaugos,
Kooperacijos dienos minėjimas, edukacinės kelionės,
teminės popietės,

450,00

69/5

390,00

200

4.

Biržų „Artrito“
klubas

Konferencija skirta pasaulinei artrito dienai „Laikas
veikti“

200,00

42/4

500,00

350

5.

Viešoji įstaiga
„Pagalbos centras“ׅ

6.

LSD Biržų skyriaus
klubas „Stenkimės
nugalėti ligas“

7.

Asociacija
„Šalpusnis“
Smilgių kaimo
bendruomenė

8.

„Biržėnai –
Biržams ir
biržiečiams“
„Artritas neturi
atimti gyvenimo
džiaugsmo“
Vasaros
stovykla „Aš ir
draugai“
„Kartu mes
galime“

Išlaidos stovyklos veikloms (paslaugos, priemonės,
maisto prekės)

–

800 +150
500,00

Konferencija „Emocinė sveikata- geriausia dovana“

„Ištieski ranką tam kuris
šalia!“
„Smilgių krašto partizanų
kovų įamžinimo istorija“

–

120/10

1000,00

60/–

500,00

Klubas „Žalias“
atsisakė 150 Eur, juos
komisija pridėjo vaikų
stovyklai

150

150
450
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9.
10.

11.

Parovėjos kaimo
„Mes veikli bendruomenė“
bendruomenė
Biržų rankdarbių
„Jubiliejus mūsų –
asociacija „Fantazijų
renginiai jūsų“
skrynia“
Juostaviečių
Bendraukime ir
bendruomenė
bendradarbiaukime

12.

Rinkuškių
bendruomenė

„Boulingo varžybos ir
šokių kovos“

13.

VšĮ „Portfolio meno
galerija“

14.

Ramongalių
bendruomenė

Emocinė garso,
kvėpavimo terapija „Esu
laimingas, nes myliu“
Subalansuota trims
kartoms „

15.

VšĮ Šeimos centras
„Saldu kartu“

3B. Būti, bendrauti,
bendradarbiauti

16.

Pabiržės tautinės
kultūros draugija

Jubiliejiniai renginiai

17.

Ančiškių kaimo
bendruomenė

Ančiškių bendruomenė
mini Savanorystės metus

18.

Vabalninko krašto
kultūros ir istorijos
fondas

„Su šypsena einam į
rudenį..“

19.

Pačeriaukštės kaimo
bendruomenė

„Pačeriaukštės fotografijų
parodos 2022“

Medinių lauko suolų , uždaros pavėsinės
įsigyjimas

400,00

100/10

400,00

400

Teminiai konkursai, jubiliejinės parodos, tarptautinė
rankdarbių diena

510,00

100/5

1960,00

700

Tradicinė vasaros šventė, pažintinė edukacinė
išvyka vaikams, Padėkos ir gerumo vakaras
(reprezentacinės lėšos)
Priemonės veiklų vykdymui (kanceliarinės
prekės, dalyvių maitinimas, atlygis teisėjams)

750,00

180/6

700,00

350

50,00

50/5

300,00

150

9 seminarai (emocinis valdymas, kvėpavimo
praktika, garso terapija)

–

90/3

700,00

500

Renginiai: jaunimo diena, Šokolado diena,
Aukštaitijos regiono festivalis (reprezentacinės
lėšos)
Šeimos konferecijos organizavimas
(supervizoriaus darbo užmokestis)

355,00

120/6

632,00

500

512,00

40/7

1398,00

550

Fotosienelės gamyba, medinių lazdų gamyba,
moteriškų ir vyriškų aprangos detalių siuvimas,
transporto išlaidos.
Jaunimo meno ir sporto šventė „Moki? Gali?
parodyk! “ konferencija „Bendruomenę
kuriame patys“
Renginys, skirtas Monsinjoro Kazimiero
Vasiliausko metams, skulptūrinės
kompozicijos, skirtos Jonui Strielkūnui
atnaujinimas
Fotografijų parodai, ( rėmeliai, foto popierius,
reprezentacinės lėšos)

700,00

250/10

820,00

700

300,00

150/10

605,00

400

150,00

50/5

500,00

40,00

142/7

360,00

400

150
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20.

21.

22.
23.

Biržų rajono kaimo
bendruomenių
sąjunga
Reformacijos
istorijos ir kultūros
draugija (Biržų
skyrius)
Asociacija
„Sportuok ir
progresuok“
Biržų jaunimo
klubas „Žalias“

„Biržų rajono kaimo
bendruomenių kiemelis
2022“
Reformacijai -55

Biržų miesto šventės metu – edukaciniams
užsiėmimams, kiemelio puošybai, aprangos
nuomai, reprezentacinės lėšos.
Specialaus „Reformatų žinia“ numerio
rengimas ir leidyba, koncertas Reformacijos
metams paminėti, šventinė atributika.

100,00

42/7

1000,00

500

550,00

50/5

1030,00

400

Jaunimo ir jaunų šeimų
užimtumo paslaugų plėtra
Biržų rajone
Informacijos
reemigrantams
atnaujinimas ir puslapio
palaikymas

6 mėn. projekto administravimas, keturių
sporto renginių organizavimas

210,00

210/10

5250,00

1000

Puslapio www.rinkisbirzus. lt palaikymas (
domeno ie serverio išlaidos, svetainės priežiūra,
informacijos atnaujinimo, įkėlimo virtualiu
formatu darbai

350,00

20/3

925,00

150
(atsisakė, nes
per mažos
lėšos)

POREIKIS : 22 240
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS: 10 000
Atsakingas specialistas: Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė
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