
 

 

 

     

 

 

   
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LĖŠŲ SENIŪNIJOMS, ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR 

BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO 1.1.5.  PRIEMONĘ ,,STIPRINTI  BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ 

SAVIVALDYBĖSE“, 2020 METAMS SKYRIMO 

 

2020  m. balandžio  27 d. Nr. DV-287 

Pasvalys 

 

 

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 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. 

įsakymu Nr. A1-86 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 

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

įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-125 ,,Dėl 2020 metų 

lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5  priemonės „Stiprinti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašu, 

patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 

DV-172 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“: 

1. S k i r i u  lėšas seniūnijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės 

,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, 2020 metams: 

Eil. 

Nr. 
Seniūnijos 

Skiriamas 

finansavimas, Eur 

1. Daujėnų seniūnija 997,00 

2. Joniškėlio apylinkių seniūnija 1563,00 

3. Joniškėlio miesto seniūnija 992,00 

4. Krinčino seniūnija 1284,00 

5. Namišių seniūnija 873,00 

6. Pasvalio apylinkių seniūnija 1903,00 

7. Pasvalio miesto seniūnija 3541,00 

8. Pumpėnų seniūnija 1515,00 

9. Pušaloto seniūnija 1188,00 

10. Saločių seniūnija 1578,00 

11. Vaškų seniūnija 1538,00 

 Iš viso: 16972,00 

 2. Į p a r e i g o j u Bendrojo skyriaus vyriausiąją specialistę Astą Pagojienę per DVS su 

įsakymu supažindinti seniūnijų seniūnus. 



 

 

3. P a v e d u  Bendrojo skyriaus vyresniajai specialistei Daliai Grigaravičienei šio įsakymo 

vykdymo kontrolę. 

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Administracijos direktorius               Povilas Balčiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


