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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu, Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo,
patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-327
„Dėl  sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“, 46 punktu ir atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto
skyriaus 2021-02-17 raštą Nr. VS-1114 „Dėl termino pratęsimo“,

p r a t ę s i u  sporto  projektų  finansavimo  sprendimo  priėmimo  terminą  iki  2021  m.
kovo 26 d.
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