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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose

viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2021 m.

spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-172 „Dėl Renginių organizavimo Neringos savivaldybei

priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 27 punktu ir atsižvelgdamas į Neringos savivaldybės mero pavaduotojo 2021 m.

gruodžio 21 d. raštą  Nr. VV-830 „Dėl darbo grupės siūlymų“,

t v i r t i n u ypatingus atvejus, kuriems esant gali būti išduodami leidimai organizuoti

renginius iki 2.00 val.:

1. Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo nutarimais nustatyti valstybinių švenčių, atmintinų

datų, įvykių minėjimai bei istorinių asmenybių įamžinimo renginiai, kuriuos viešosiose vietose

organizuoja savivaldybės ir (ar) valstybės kultūros, švietimo įstaigos, aukštojo mokslo institucijos bei

nevyriausybinio sektoriaus organizacijos (asociacijos, viešosios įstaigos ir pan.).

2. Neringos savivaldybės biudžeto, Lietuvos kultūros tarybos, Sporto rėmimo fondo, Europos

Sąjungos ir kitų nacionalinių bei tarptautinių programų ir fondų iš dalies finansuojami kultūros bei

sporto renginiai, kuriuos viešosiose vietose rengia savivaldybės ir (ar) valstybės kultūros, švietimo

įstaigos, aukštojo mokslo institucijos bei nevyriausybinio sektoriaus organizacijos (asociacijos,

viešosios įstaigos ir pan.).

3. Neringos savivaldybės globojami renginiai, kuriuos viešosiose vietose rengia viešieji ir

privatūs juridiniai asmenys. 

Skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.
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