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Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 
punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. 
sprendimu Nr. T2-2 „Dėl pritarimo Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai ir strategijos 
įgyvendinimo bendrojo finansavimo“  bei atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos 2020 m. balandžio 3 d. raštą Nr. 7-33 „Dėl prašymo kofinansuoti Jurbarko rajono 
savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamą projektą“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r 
e n d ž i a:

1. Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamam projektui „Aš – 
skaitmeninės visuomenės dalis“ (toliau – Projektas), kuris bus iš dalies finansuojamas pagal Miesto 
vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016–2022 vietos plėtros strategijos 1 tikslo 1.2 uždavinį „Didinti 
socialinių paslaugų pasiūlą ir prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“. 

2. Įsipareigoti 1 punkte nurodytam projektui gavus finansavimą iš vietos veiklos grupės 
„Jurbarkas" 2020 m. skirti bendrajam finansavimui savivaldybės biudžeto lėšų – 10 proc. projekto 
vertės.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka.
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