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Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. 30-617/19 „Dėl Jaunimo programų konkurso nuostatų tvirtinimo“
patvirtintų Jaunimo programų konkurso nuostatų 34 punktu ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto
jaunimo reikalų tarybos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio protokolą Nr. 9-62/19(1.1.26-T1):
1. S k i r i u iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 04 programos „Vaikų ir
jaunimo socializacija“ Vilniaus jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos
paprogramės ir Jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramė organizacijoms, vykdančioms jaunimo
programas, šias sumas:
1.1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto II policijos
komisariato programai „Kol jaunas, nepamiršk senolio“ – 300 (tris šimtus) Eur;
1.2. Naujosios Vilnios kultūros centro programai „Tu gali“ – 2 500 (du tūkstančius penkis
šimtus) Eur.
2. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos laikinai einančią Jaunimo
reikalų skyriaus vedėjo pareigas Viktoriją Vilimavičienę pasirašyti jaunimo programų finansavimo
sutartis su 1 punkte nurodytomis organizacijomis ir patvirtinti jaunimo programų sąmatas.
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