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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ IŠDAVIMO
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Renginių organizavimo Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų
Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-15 „Dėl Renginių
organizavimo Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“, 18 punktu ir
atsižvelgdama į Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijos posėdžio, įvykusio 2022 m.
rugpjūčio 10 d., protokolą Nr. 15P-67 ,
i š d u o d u leidimą Širvintų sporto centrui 2022 m. rugpjūčio 12 d. (penktadienį) nuo 09.00
val. iki 24.00 val. Širvintų paplūdimyje (Kalnalaukio g. 47) organizuoti renginį „Havajietiška
jaunimo diena ‘22“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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