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DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR

BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4

PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 

NERINGOS SAVIVALDYBĖJE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

2021 m. liepos    d. Nr. V13-

Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir

5 punktais, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų

plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Neringos

savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.

balandžio 29 d. įsakymu Nr. V13-164 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos

stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punktu,

vykdydamas 2021 m. gegužės 14 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. BVS2-22 /V31-144 ir

atsižvelgdamas į Neringos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021 m. birželio 28 d.

posėdžio protokolą Nr. V26-2,

s k i r i u finansavimą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021

metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Neringos

savivaldybėje šių projektų įgyvendinimui:

Eil.

Nr.
Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas

Skirta suma

(eurais)

Metų

ketvirtis

1
Asociacija „Juodkrantės 

bendruomenė“
Akcija „Krokų jūra“ 3402,00 III

Iš viso 3402,00

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37,

Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9,

Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.
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