
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJOS Į DARBO

RINKĄ PROJEKTŲ IR SKIRIAMO FINANSAVIMO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu,
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d.
sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo
programos patvirtinimo“ 14.4.6 papunkčiu, Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo
rinką projektų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2018  m.  sausio  17  d.  įsakymu  Nr.  AD1-139  „Dėl
Socialinę atskirtį  patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektų atrankos, finansavimo ir
įgyvendinimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  36  punktu  ir  atsižvelgdamas  į  Socialinę  atskirtį
patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektų atrankos komisijos posėdžio 2020 m. gegužės
25 d. protokolą Nr. TAR1-97  ir Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ bei VšĮ Klaipėdos
socialinės ir  psichologinės  pagalbos centro 2020 m. gegužės 19 d.  pateiktus  raštus „Dėl išlaidų
detalizavimo“:

1.  T v i r t i n u  Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektus ir
skiriamą finansavimą (priedas).

2. N u s t a t a u,  kad  šis  įsakymas  skelbiamas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  interneto
svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymo Nr.
priedas

SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ
PROJEKTŲ SĄRAŠAS IR SKIRIAMAS FINANSAVIMAS

Eil.
Nr.

Organizacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas
Skiriamas

finansavimas,
Eur

Tikslinės
grupės
asmenų

dalyvavimas
projekto
veiklose

1.
Labdaros ir paramos 
fondas „Maisto bankas“

Socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų integracija įtraukiant į 
savanorišką darbą „Maisto 
banke“

8651,00 4

2.
VšĮ Klaipėdos socialinės ir
psichologinės pagalbos 
centras

Socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų integracijos į darbo 
rinką projektas

16876,00 22

Iš viso: 25527,00 26
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