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DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS 

STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS 

„STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 2020 M. KLAIPĖDOS 

MIESTO DANĖS IR PAJŪRIO TERITORIJŲ GYVENTOJŲ BENDRUOMENINEI 

VEIKLAI STIPRINTI FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠŲ IR DANĖS TERITORIJOS 

GYVENTOJŲ BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI REZERVINIŲ PROJEKTŲ 

SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Nr.  

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų 

plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 

Klaipėdos miesto savivaldybėje aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. AD1-429 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės 

,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje 

aprašo patvirtinimo“, 32 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-499 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei 2020 metais skirtų lėšų 

nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 1.1.5 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Klaipėdos miesto 

savivaldybėje įgyvendinti paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto 

Danės–Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. liepos 21 d. protokolą: 

1. T v i r t i n u  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

2020 m. Klaipėdos miesto Danės ir Pajūrio teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti 

finansuojamų projektų sąrašus (pridedama). 

2. T v i r t i n u  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

2020 m. Klaipėdos miesto Danės teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti rezervinių 

projektų sąrašą (pridedama). 

3. N u s t a t a u, kad lėšos projektams skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, numatytų 2020 m. 

Socialinės atskirties mažinimo programos (12) priemonėje 12.01.01.01.08. – Vietos bendruomenės 

savivaldos programos įgyvendinimas. 

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

svetainėje. 
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