
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“  2021–2023 M. STRATEGINIO

VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T2-106
„Dėl turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 1.1 papunkčiu,  Atstovavimo
savivaldybei  viešosiose  įstaigose  taisyklių,  patvirtintų  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2008 m. balandžio  22  d.  įsakymu Nr.  AD1-708 „Dėl  Atstovavimo
savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu ir viešosios įstaigos „Klaipėdos
šventės“ įstatų 31.18 papunkčiu,

t v i r t i n u viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2021–2023 m. strateginį veiklos planą
(pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis
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