
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ

SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7  punktais,  Viešųjų  įstaigų  įstatymo  10  straipsnio  1  dalies  16  punktu,  Klaipėdos  miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl savivaldybės turtinių ir
neturtinių  teisių  įgyvendinimo  viešosiose  įstaigose“  1.1  papunkčiu  ir  Atstovavimo savivaldybei
viešosiose  įstaigose  taisyklėmis,  patvirtintomis  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  2008  m.  balandžio  22  d.  įsakymu  Nr.  AD1-708  „Dėl  Atstovavimo  savivaldybei
viešosiose  įstaigose  taisyklių  patvirtinimo“,  Viešosios  įstaigos  „Klaipėdos  šventės“  įstatų,
patvirtintų  Klaipėdos miesto savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2021-06-01 įsakymu   Nr.
AD1-695  „Dėl  Viešosios  įstaigos  „Klaipėdos  šventės“  įstatų  patvirtinimo“,  31.18  ir  31.20
papunkčiais ir atsižvelgdamas į VšĮ „Klaipėdos šventės“ valdybos 2021-09-16 posėdžio (protokolas
Nr. (1.8.) VAL-9) nutarimą:

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ valdymo struktūrą (pridedama). 
2. T v i r t i n u viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ pareigybių sąrašą (pridedama). 
3. Tv i r t i n u  viešosios  įstaigos  „Klaipėdos  šventės“  terminuotų  projektų  pareigybių

sąrašą (pridedama).  
4.  N u r o d a u  organizuojant  konkursus VšĮ „Klaipėdos šventės“ struktūroje  numatytoms

pareigybėms užimti: 
4.1 vadovautis  Konkursų valstybės ir  savivaldybių įmonėse,  iš valstybės,  savivaldybių ir

Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo  biudžetų  bei  iš  kitų  valstybės  įsteigtų  fondų  lėšų
finansuojamose  valstybės  ir  savivaldybių  įstaigose  ir  viešosiose  įstaigose,  kurių  savininkė  yra
valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso
įgyvendinimo“, ir Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašu; 

4.2 vadovautis VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktoriaus patvirtintais pareigybių aprašymais. 
5. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja  2021 m. spalio 1 d.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis 

Elektroninio dokumento nuorašas



Komunikacijos ir rinkodaros 

vadovas

VALDYBA

DIREKTORIUS

Viešųjų pirkimų ir biuro 

koordinatorius

BUHALTERIS

Terminuotų projektų pareigybės 

(pareigybių skaičius nustatomas 

įsakymu) 

Jūrinių projektų

koordinatorius

Renginių ūkinės dalies 

koordinatorius

Viešųjų pirkimų ir bendrųjų 

reikalų vadovas
Projektų vadovas

Renginių koordinatorius

Rėmimų ir rinkodaros 

koordinatorius

Komunikacijos 

koordinatorius

VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“

VALDYMO STRUKTŪRA

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

Eilė
s

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Lygis Etatų skaičius 

1. Direktorius I 1 etatas 
2. Projektų vadovas II 1 etatas 
3. Komunikacijos ir rinkodaros vadovas II 1 etatas
4. Viešųjų pirkimų ir bendrųjų reikalų vadovas II 1 etatas
5. Buhalteris IV 1 etatas 
6. Jūrinių projektų koordinatorius III 1 etatas

7. Renginių koordinatorius III 1 etatas
8. Renginių ūkinės dalies koordinatorius III 1 etatas
9. Rėmimo ir rinkodaros koordinatorius III 1 etatas
10. Komunikacijos koordinatorius III 1 etatas

11. Viešųjų pirkimų ir biuro koordinatorius III 1 etatas

__________

 



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
TERMINUOTŲ PROJEKTŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

Eilė
s

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Lygis Etatų skaičius 

1. Europos jaunimo sostinės projekto vadovas Pareigybės lygis
nenustatomas

1 etatas 

2.
Europos jaunimo sostinės projekto 
komunikacijos koordinatorius 

Pareigybės lygis
nenustatomas

1 etatas 

3.
Europos  jaunimo  sostinės  projekto  jaunimo
ambasadorių forumo koordinatorius

Pareigybės lygis
nenustatomas 1 etatas

4.
Europos jaunimo sostinės projekto 
chooseklaipeda ambasadorius 

Pareigybės lygis
nenustatomas 1 etatas

5.
Europos jaunimo sostinės projekto Jungčių / 
Potencialo programų koordinatorius

Pareigybės lygis
nenustatomas 1 etatas 

__________
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