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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
5 punktais, 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“  ir  atsižvelgdamas  į  Klaipėdos  apygardos  teismo  2020-05-14  nutartį  bei  Klaipėdos
miesto sporto tarybos 2020-06-16 protokolą Nr. TAR1-108,

n e s k i r i u savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ „Klaipėdos titanikas“ sporto projektui iš dalies
finansuoti.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per vieną mėnesį nuo šio
įsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
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